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Ikony p³acz¹ w Terespolu
Wszystko zaczê³o siê od £ukasza
Rankiem 28 wrzenia 2010 r. ,
przed pójciem do szko³y, 16-letni
£ukasz Pop³awski z Terespola spojrza³ na obraz Matki Boskiej i zobaczy³ sp³ywaj¹ce z k¹cików jej oczu ³zy.
Gdy wujek ch³opca wytar³ ikonê, krople pop³ynê³y jeszcze obficiej.
£ukasz jest uczniem trzeciej klasy
miejscowego Gimnazjum Nr 1. Przesympatyczny, elokwentny, z g³ow¹
otwart¹ na wiedzê i przede wszystkim skromny. Aktywnie uczestniczy w
¿yciu cerkwi. Sam próbuje malowaæ
ikony i du¿o czyta o prawos³awiu.
Przed rokiem zwróci³ siê do ksiêdza
Jaros³awa £osia z prob¹ o zakup reprodukcji ikony Skoropos³usznicy,
czyli obrazu Matki Boskiej Szybko
Spe³niaj¹cy Proby. Duchowny ¿yczenie spe³ni³, ikonê (by³ to oleodruk naklejony na drewnian¹ sklejkê) przywióz³ ch³opcu z £ucka na Ukrainie.
Dlaczego szesnastolatkowi tak zale¿a³o na tym w³anie obrazie? - To
nie by³ przypadkowy wybór
- mówi £ukasz - Du¿o czyta³em na temat tej ikony i
bardzo chcia³em j¹ mieæ.
Jestem m³ody, mam wiele
prób. Chcia³em, by moje
proby zosta³y szybko wys³uchane. Ikona Skoropos³usznicy nie by³a jedyn¹ w
moim k¹ciku modlitewnym.
Obok jest obraz Matki Bo¿ej Daj¹cej Rozum.
- Kiedy dok³adnie z oczu
Matki Bo¿ej zaczê³y p³yn¹æ
³zy, nie wiadomo. 27 wrzenia obchodzilimy wiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a Pañskiego.
Wieczorem odmawia³em modlitwy
przed ikon¹ i niczego nie zauwa¿y³em. Dopiero rankiem, przed wyjciem do szko³y, zobaczy³em krople
sp³ywaj¹ce z oczu Matki Bo¿ej. Co
sobie wtedy pomyla³em? Trudno o
tym mówiæ. Jeli siê uczestniczy w
¿yciu cerkiewnym i w nabo¿eñstwach,
to traktuje siê to jako ³askê. Od pocz¹tku podchodzi³em do tego z szacunkiem. Czu³em, ¿e nie s¹ to przypadkowe krople - przyznaje ch³opiec.
O zdarzeniu £ukasz natychmiast
poinformowa³ swojego proboszcza. Przyjecha³em jak najszybciej. Zobaczy³em sp³ywaj¹ce z oczy Bogurodzicy mirro. Poradzi³em ch³opcu, ¿eby
pod³o¿y³ pod ikon¹ p³ócienko i by mo-

dli³ siê tak jak dotychczas - wspomina
ks. Jaros³aw £o.
Bardzo sceptycznie podszed³ do tego
dziadek £ukasza, pocz¹tkowo uznaj¹c,
¿e jest to zapewne efekt zmiany temperatury w domu, gdy¿ zaczêto paliæ w
piecu. Ale olej nie sp³ywa³ z ca³ej ikony,
tylko z oczu i z gwiazdy Bogurodzicy.
Proboszcz o modlitwê, radê i ocenê
zjawiska poprosi³ proboszczów s¹siednich parafii prawos³awnych z Kobylan i
Kostom³ot. Ca³y czas mia³ równie¿ telefoniczny kontakt z ksiêdzem arcybiskupem Ablem, który w tym czasie przebywa³ za granic¹. Ordynariusz diecezji
lubelsko-che³mskiej poleci³ £ukaszowi
zapisywanie w³asnych obserwacji. Tymczasem ikona nadal toczy³a ³zy, olej
zacz¹³ siê s¹czyæ jeszcze intensywniej.
Ch³opiec zacz¹³ go zbieraæ w pojemnik.
Wieæ drog¹ pantoflow¹ szybko rozesz³a siê po okolicy. Rodzina ch³opca
wpuszcza³a do domu wszystkich zainteresowanych. - Nie nale¿ê do kocio³a
prawos³awnego, ale te¿ posz³am zoba-

czyæ ikonê - mówi s¹siadka £ukasza - I
rzeczywicie ³zy cieka³y Matce Boskiej
z oczu. Bardzo intensywnie. Mnóstwo
ludzi przychodzi³o zobaczyæ obraz. Nie
wiem, jak to wyt³umaczyæ, ale w tym
musi co byæ. Dlaczego Matka Boska
p³acze?
Przed ikon¹ modlono siê indywidualnie i wspólnie, z kap³anami i bez. Po
powrocie arcybiskupa Abla do Polski rodzina ch³opca zadecydowa³a, ¿e najlepszym miejscem dla ikony bêdzie cerkiew. W wigiliê wiêta patrona terespolskiej parafii, w. Jana Ewangelisty, ikonê przeniesiono do cerkwi.
Takich przypadków by³o wiêcej
- To, co siê zdarzy³o w Terespolu, sk³oni³o do poszukiwañ informacji o innych
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tego typu przypadkach - mówi proboszcz Jaros³aw £o - W Polsce mamy
z czym takim do czynienia po raz
pierwszy. Na Ukrainie czy Bia³orusi
mia³y ju¿ miejsca przypadki, ¿e ikony
toczy³y mirro. Sam przed czteroma laty
na Ukrainie podczas wiêta Spotkania Pañskiego widzia³em sp³ywaj¹c¹
z ikony Zbawiciela krew. Wizerunek,
tak jak w przypadku ikony £ukasza, by³
oleodrukiem Dla wyznawców prawos³awia jest to zjawisko znane. Nie ka¿dy mo¿e osobicie tego dowiadczyæ.
A ¿e cz³owiek ma w sobie naturê niedowiarka, chce zobaczyæ, by móc
uwierzyæ. Ludzie spotykaj¹cy siê przed
ikon¹ w Terespolu tak¹ ³askê otrzymali. Bo jest to z pewnoci¹ Bo¿a
³aska. Dar Ducha wiêtego.
W³adyka Abel podczas homilii wyg³oszonej w czasie terespolskich uroczystoci 10 padziernika podkreli³, ¿e
cudowne objawienie ³aski Bo¿ej poprzez ikonê Bogurodzicy Szybko Spe³niaj¹cej Proby jest szczególnym b³ogos³awieñstwem dowiadczonej w minionym stuleciu ziemi po³udniowego
Podlasia. Przypomnia³
trudne momenty akcji
przesiedleñczych, burzenie wi¹tyñ prawos³awnych, akcji rewindykacyjnych, i zaznaczy³, ¿e gorliwie wówczas modlono
siê do orêdownictwa
Przenajwiêtszej Bogurodzicy.- Dzisiaj Ona, widz¹c nasze duchowe
zmagania, objawia nam w
sposób szczególny swoje
mi³osierdzie - mówi³. Ustalono, ¿e ka¿dej niedzieli w
cerkwi przed ikon¹ Bogurodzicy Szybko Spe³niaj¹cej Proby
sprawowane bêd¹ ku jej czci molebien
i akatyst - nabo¿eñstwo z hymnem liturgicznym.
Ikona pochodzi ze wiêtej Góry
Athos
By³a noc 1664 roku w monastyrze
Dochiarskim na w. Górze Athos, w
Grecji na Pó³wyspie Chalcydyckim. Zakonnik Nil przechodzi³ z zapalonym
³uczywem obok ikony wisz¹cej w jadalni, gdy nagle us³ysza³ dochodz¹cy
z jej strony g³os, by nie kopci³ obrazu.
Nie dowierzaj¹c w³asnym uszom, duchowny probê zignorowa³. Wkrótce
poniós³ za to karê: rankiem bracia znaleli go le¿¹cego na ziemi. Mnich straci³ wzrok. Opowiedzia³ ca³¹ historiê
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swoim wspó³braciom.
Ci upadli przed ikon¹ na
kolana i zaczêli siê modliæ. Zawiesili przed ni¹
lampkê oliwn¹ i polecili
kucharzowi ka¿dego
wieczora j¹ zapalaæ.
Ukarany lepot¹ Nil
zacz¹³ prosiæ Matkê
Bo¿¹ o przebaczenie.
Czyni³ tak przez wiele
dni i nocy. Wkrótce Bogurodzica wys³ucha³a jego prób i doda³a: "Od tej pory ikonê tê bêdziecie
nazywaæ Szybko Spe³niaj¹c¹ Proby,
poniewa¿ przybywaj¹cym do Mnie
okazywaæ bêdê mi³oæ i spe³niaæ ich
proby".
Wieæ o cudownym wydarzeniu
szybko rozesz³a siê po Athosie. Do
monastyru zaczêli przybywaæ wierni,
aby ujrzeæ cudown¹ ikonê i pomodliæ
siê przed ni¹. lepi odzyskiwali wzrok,
kulawi zaczynali chodziæ, opêtani
przez z³e moce wracali do zdrowia.
Modlitwy przed ikon¹ pozwala³y unikn¹æ katastrof morskich, a znajduj¹cy
siê w niewoli nieoczekiwanie odzyskiwali wolnoæ. W Rosji powsta³o wiele
jej kopii. Najbardziej znane to: ikona
podarowana moskiewskiej filii monastyru w. Pantelejmona, która zas³ynê³a cudami w 1887 r., ikona podarowana w 1938 r. Rosyjskiej Misji Duchowej w Jerozolimie przez mnichów
z monastyru Dochiariu oraz ikona z
cerkwi w Archangielsku, która cudownie odnowi³a siê w latach
1997-2000. Pierwowzór
obrazu Matki Boskiej
Szybko Spe³niaj¹cej Proby znajduje siê przy wejciu do refektarza monastyru Dochiariu w Grecji.
Kamila Kolêda
Ryszard Fedyk
S³owo Podlasia
***
Chorzy przestaj¹
cierpieæ
Wieæ o niezwyk³ym
zjawisku zwi¹zanym z
ikon¹ Skoropos³usznicy Matki Boskiej Szybko
Spe³niaj¹cej Proby bardzo szybko rozesz³a siê po ca³ym kraju. Podczas niedzielnych nabo¿eñstw
w cerkwi pod wezwaniem w. Jana
Ewangelisty zbiera³y siê setki wiernych, zarówno prawos³awnych, jak i
katolików. Wielu z nich przyjecha³o
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autokarami z odleg³ych województw.
Nikt nie mia³ problemów z trafieniem
do terespolskiej cerkwi. Kierunek do
wi¹tyni wyznacza³y samochody, autokary oraz t³umy wiernych pod¹¿aj¹cych na modlitwê. Nikt nie mia³ cienia
w¹tpliwoci, ¿e tu w Terespolu dzieje
siê co niezwyk³ego. Wielu liczy³o, ¿e
p³acz¹ca wonnym olejem Matka Bo¿a
wys³ucha ich modlitw, ul¿y cierpieniom
i troskom, a mo¿e i uzdrowi.
Jako pierwszy wiadectwa niezwyk³ej mocy ikony dowiadczy³ emerytowany nauczyciel z Terespola, Ryszard
Ferens. Jest on osob¹ powszechnie
szanowan¹, ale te¿ racjonalist¹ twardo st¹paj¹cym po ziemi. Cz³owiek ten
cierpia³ na drêtwienie nóg, bóle biodra i krêgos³upa, które promieniowa³y
na ca³e cia³o, oraz na zapalenie ¿y³.
Leczy³ siê u najlepszych specjalistów
w Lublinie, jednak ani lekarstwa, ani
sanatoria nie pomaga³y. Bóle stawa³y
siê coraz silniejsze i nie do zniesienia. Czasami nogi mia³ tak zdrêtwia-

³e, ¿e godzinami musia³ je rozmasowywaæ, by wstaæ z ³ó¿ka.
Jako katolik Ryszard Ferens nie
uczêszcza³ wczeniej na nabo¿eñstwa do cerkwi. Wszystko siê zmieni³o, gdy 10 padziernika 2010 r. po-
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szed³ tam na nabo¿eñstwo. O tym, co prze¿y³,
gdy zosta³ namaszczony olejem wyp³ywaj¹cym z oczu Skoropos³usznicy, d³ugo nie
mówi³ nikomu. Sam nie
chcia³ w to uwierzyæ.
Gdy ksi¹dz wykona³ na
jego czole znak krzy¿a
cudownym olejem, poczu³ uderzenie gor¹ca,
które rozla³o siê po ca³ym ciele. Ból z
chorych koñczyn i biodra zacz¹³ powoli ustêpowaæ. Po powrocie do domu
mia³ pewnoæ, ¿e jego cierpienia siê
skoñcz¹. Po pewnym czasie przesta³
przyjmowaæ leki.
- Bola³o mnie, ale ju¿ nie boli. Przesta³em cierpieæ po pierwszym uczestnictwie w nabo¿eñstwie w cerkwi. Dlaczego w³anie wtedy, a nie kiedy indziej? Nic nie dzieje siê przypadkiem
- mówi z przekonaniem.
Ryszard Ferens by³ jednym z pierwszych, któremu pomog³a Matka Bo¿a
z Terespola. Takich przypadków by³o
póniej wiêcej, mówi siê, ¿e w samym
Terespolu by³o ich siedem.
P³acz¹ kolejne ikony
W listopadzie 2010 r. mirro - krople
wonnego oleju nazywane przez prawos³awnych te¿ mirrotoczeniem - zaczê³y wydzielaæ kolejne ikony w Terespolu. Fakt ten potwierdzi³ Andrzej Boublej - rzecznik Prawos³awnej Diecezji Lubelsko-Che³mskiej.
- Mamy tutaj do
czynienia z piêcioma
objawieniami, zarówno w domach
prywatnych, jak i w
cerkwi. Trzy z nich
pochodz¹ z obrazów
Matki Boskiej. Jedna
z nich, kopia ikony
Matki Boskiej W³odzimierskiej, znajduje siê w domu £ukasza Pop³awskiego,
tego samego, u którego 28 wrzenia zaczê³y sp³ywaæ ³zy z
oczu Skoropos³usznicy .Kolejne ikony przedstawiaj¹ wizerunki jednego ze wiêtych oraz zbiorowy wizerunek mêczenników prawos³awnych : Grzegorza Peradze, Gabriela Zab³udowskiego, Hioba PoczaDokoñczenie na str 6
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Dokoñczenie ze str 5

jowskiego, Atanazego Brzeskiego
oraz Maksyma Gorlickiego - wylicza
rzecznik.
- Nie poddajemy ikon badaniom specjalistycznym - mówi na ten temat ks.
Jaros³aw £o - poniewa¿ wszystko
zostawimy woli Boga. Potrzebna jest
tutaj przede wszystkim wiara i ogromna pokora. Cerkiew jest ca³y czas
otwarta, wiêc ka¿dy mo¿e tu przyjæ i
sam dowiadczyæ duchowego prze¿ycia.
Zdanie ksiêdza podtrzymuje rzecznik Andrzej Boublej - Mirro s¹cz¹ce siê
z ró¿nych czêci ikon to dla nas znak,
wyj¹tkowe wiadectwo obecnoci Bo¿ej w naszym ¿yciu. To potwierdza nas
w potrzebie i poczuciu wiadomoci
religijnej. Nie zale¿y nam na rozg³osie i sensacji. Takie wydarzenia mia³y
miejsce nie tylko w Polsce.
Zjawisko próbuje wyt³umaczyæ
rzecznik prasowy Kocio³a prawos³awnego, doktor teologii prawos³awnej
Henryk Paprocki: - Jest to zjawisko jak
dot¹d niewyt³umaczalne. Wszelkie
próby t³umaczenia wiêtych objawieñ
nie powiod³y siê. Nie mamy racjonalnego wyt³umaczenia ze strony nauki.
Ludzie powinni siê modliæ, aby mieæ
dar rozeznania, co Bóg chce nam
przekazaæ za pomoc¹ znaków. Przyjmujemy zatem postawê wyczekuj¹c¹.
Tak¹ te¿ postawê zaj¹³ Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego, który odby³ siê 9 listopada 2010 r. w Warszawie. Jednym
z punktów spotkania by³o nawi¹zanie do
mirotoczenija ikony Matki Boskiej w Terespolu. Synod (sta³a rada biskupów) ze
spraw¹ zapozna³ siê, ale nie podj¹³ w tym
kierunku dalszych kroków.

W Kociele prawos³awnym ikonom
przypisuje siê znaczenie znacznie
wiêksze ni¿ wiêtym obrazom w Kociele katolickim. Uwa¿a siê, ¿e tak
jak Biblia jest s³owem zapisanym za
pomoc¹ liter, tak ikona jest zapisem
za pomoc¹ rysunku, kszta³tów i barw.
Jest to t.zw. "widzialna ewangelia".
Zadaniem ikony jest ukazywanie nadprzyrodzonych spraw. Poprzez ikonê
obcuje siê bezporednio z Bogiem.
Malarzem ikon (ikonopisania) mo¿e
zostaæ tylko osoba duchowo dojrza³a,
dla której praca nad obrazem bêdzie
rodzajem modlitwy, hymnem pochwalnym dla Boga. To dlatego za porednictwem ikon Bóg przekazuje wiele
znaków dla ludzi.
W ubieg³ych wiekach i w dzisiejszych czasach p³acz¹ce ikony nie by³y
zjawiskiem nieznanym, takie przypadki zdarza³y siê i zdarzaj¹ dzisiaj. W
ostatnich latach, poza Terespolem,
znane s¹ co najmniej trzy przypadki
p³acz¹cych ikon.
16 lipca 2006 roku w cerkwi Narodzenia Chrystusa w Antwerpii w Belgii z ikony w. Miko³aja Cudotwórcy
zacz¹³ wyp³ywaæ olej. Na prawym oku
pojawi³y siê wonne krople, wygl¹dem
przypominaj¹ce ³zy. W ci¹gu nastêpnego tygodnia wiele osób po modlitwie przed ikon¹ wiêtego dozna³o
uzdrowienia.
W 2010 roku g³ono zrobi³o siê o
ikonie Maryi z podparyskiej miejscowoci Garges les Gonesse, po której sp³ywa³y krople oleju.
Nieco wczeniej, w roku 1982, podobny przypadek mia³ miejsce w
Montrealu w Kanadzie. Zosta³a tam
przywieziona Iwerska Ikona Matki
Bo¿ej, której autorem by³ mnich

Kanalizacja Terespola

W ubieg³ym roku kontynuowana
by³a najwiêksza inwestycja Terespola, jak¹ jest budowa kanalizacji
miejskiej. Do momentu przerwania
prac ziemnych w zwi¹zku z nastaniem mrozów kanalizacjê sanitarn¹
wykonano na nastêpuj¹cych ulicach: Wyszyñskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Pu³askiego, Kociuszki, Pi³sudskiego od strony
po³udniowej, S³uszki, Fleminga,
Pocieja, Czartoryskich, Okrê¿nej,
S³onecznej, Nowej, Sportowej od
strony po³udniowej, Przeskok, Wojska Polskiego na odcinku ko³o ko-

cio³a, B³otków, Orzeszkowej. Wykonano ca³oæ kanalizacji cinieniowej
na osiedlu "Za Torami" przy ulicy
¯eromskiego oraz na ulicach B³otków, Aleja Marzeñ i Wojska Polskiego z 50-cioma przepompowniami
cieków przydomowych. Obecnie
wykonywana jest sieæ g³ówn¹ na ulicach: S³owackiego, Kraszewskiego,
Graniczna, Reymonta i Pi³sudskiego
od strony pó³nocnej.
Przy³¹cza kanalizacyjne do indywidualnych posesji s¹ wykonywane w
dwóch etapach. Pierwsze etap polega na zejciu z ulic, aby mo¿na by³o
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Chryzostom z Góry Athos. Ikona ta
w niewyjaniony sposób zaczê³a
wydzielaæ olej. Trwa³o to codziennie przez 16 lat. Ikona by³a badana
przez naukowców z Miami (USA),
którzy nie byli w stanie wyt³umaczyæ
zjawiska.
Ostatnim takim miejscem, gdzie
ikony p³acz¹, jest Terespol.
Do cerkwi pw. w.Jana Ewangelisty wci¹¿ nap³ywaj¹ t³umy. Przywo¿¹ ich dziesi¹tki autokarów i prywatne samochody z rejestracjami z
ca³ej Polski, które szczelnie
wype³niaj¹ parkingi i drogi przed
wi¹tyni¹. Wszyscy zanosz¹ modlitwy i proby przed obliczem Skoropos³usznicy, z której oczu od wrzenia wyciekaj¹ krople wonnego oleju. Skala zjawiska i rozg³os w kraju
porazi³y proboszcza terespolskiej
cerkwi i dostojników Kocio³a prawos³awnego w Polsce. Zdarzy³o siê
to w Polsce po raz pierwszy.
- Dlaczego tu przyjecha³em? - odpowiedzia³ na pytanie jeden z
uczestników nabo¿eñstwa z Bia³egostoku. - Do Terespola czasami
przyje¿d¿am na odbywaj¹cy siê tu
Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd
Wschodnios³owiañskich. Tym razem
przyjecha³em tu z ¿on¹ i dzieæmi, aby
pok³oniæ siê przed ikon¹ Matki Bo¿ej i prosiæ J¹ o zdrowie dla ca³ej rodziny. Traktujemy Terespol jako miejsce wyró¿nione przez Boga.
Zdjêcia, które reprodukujemy,
przedstawiaj¹ modlitwy przed ikon¹
Skoropos³usznicy oraz namaszczanie przez ksiê¿y prawos³awnych
czo³a wiernych olejem wyp³ywaj¹cym z ikon.
( rf, kk, am)

odtworzyæ zniszczone drogi. Ta praca wykonywana jest bezporednio
po wykonaniu sieci g³ównej. Drugi
etap polegaj¹cy na przejêciu cieków z budynków mieszkalnych wykonywany jest po odbiorze technicznym sieci g³ównej, przewietleniu sieci, zbadaniu spadków, wykonaniu prób technicznych, uzbrojeniu i wykonaniu rozruchu technologicznego przepompowni. Trochê to
skomplikowane, ale ca³a inwestycja
nie nale¿y ani do ³atwych, ani do
tanich. Do koñca ubieg³ego roku
zaawansowanie prac w budowie
kanalizacji sanitarnej wynosi³o 67%.
( bimt )
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Wybory 21.11. 2010
w statystyce
Terespol
Uprawnionych
4767
G³osowa³o
2470
G³osy wa¿ne
2418
G³osy
niewa¿ne
52
% g³osuj¹cych
52,9%
Kandydaci na burmistrza
Danieluk Jacek
2187 g³osów = 90,2%
Maksymiuk Miros³aw
236 g³osów = 9,8%
Jednoczenie z wyborem burmistrza wybrano radnych dla 15
obwodów miasta Terespol sporód 55 kandydatów ubiegaj¹cych siê o mandat radnego. Zostali nimi nastêpuj¹cy radni (w
nawiasie iloæ g³osów): Zaj¹c Ewa (62), Karmasz Jan (48), Tarasiuk Jaros³aw (167), Artecka Urszula (80), Krzemiñski Stanis³aw (65), Tarasiuk Andrzej (39), Trymczuk Andrzej (69), Prokopiuk Krzysztof (74), Iwaniuk Marta (55), £ukasiak Andrzej (68),
Wasiluk Waldemar (65), Jakubiuk Marzena (73), Staszczuk Tomasz (58), So³oducha Joanna (46), Panasiuk Romuald (81).
Burmistrz Jacek Danieluk uzyska³ najwy¿sze procentowe poparcie wyborców w powiecie bialskim, wynosz¹ce
90,2%. Tu¿ po nim uplasowa³ siê wójt gminy Terespol,
Krzysztof Iwaniuk, na którego g³osowa³o 78,8% wyborców.
Poza tym w le¿¹cych bli¿ej nas gminach we wschodniej
czêci powiatu w I turze wyborów wybrani zostali nastêpuj¹cy wójtowie: w gminie Zalesie Jan Sikora (57,7%), w
gminie S³awatycze Dariusz Trybuchowicz (51,3%), w gminie Tuczna Zygmunt Litwiniuk (67,3%), w gminie Rokitno
Jan Szewczuk (53,5%) i w gminie Janów Podlaski Jacek
Hura (64,5%).
W II turze wyborów 5.XII.2010 wybrani zostali: wójt gminy Kodeñ Ryszard Zañ, wójt gminy Piszczac Jan Kurowski, a tak¿e prezydent Bia³ej Podlaskiej Andrzej Czapski.
Na trzeci¹ ju¿ kadencjê wojewod¹ bialskim zosta³ wybrany Tadeusz £azowski.
( tj )

11 Listopada w Terespolu

11 listopada 2010 uczczono 92
rocznicê odzyskania przez Polskê
niepodleg³oci. Uroczystoci rozpoczê³y siê w kociele p.w. Trójcy wiêtej msz¹ za Ojczyznê. Nastêpnie
uczestnicy udali siê na cmentarz prawos³awny pod pomnik ¿o³nierzy poleg³ych w walkach o Terespol, gdzie
odby³y siê oficjalne uroczystoci.
Przemawiali: burmistrz Terespola
Jacek Danieluk, konsul RP Na Bia³orusi Stanis³aw ¯arczyñski i przedstawicielka Rady Powiatu Bialskiego
Marzenna Andrzejuk. Przyby³e na
uroczystoæ delegacje, wród których
byli przedstawiciele zwi¹zku komba-
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Sesja Rady Miasta

Podczas II sesji VI kadencji Rady Miasta Terespol,
która odby³a siê 13 grudnia 2010, zapad³y pierwsze decyzje w sprawie organizacji pracy nowo wybranej rady.
Radnym uda³o siê w doæ napiêtej atmosferze powo³aæ
komisje i wybraæ ich w³adze. Posiedzeniu przewodniczy³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Jaros³aw Tarasiuk.
Na czele Komisji Bud¿etu i Infrastruktury stanê³a
Urszula Artecka, zastêpc¹ zosta³a Joanna So³oducha.
Przewodnicz¹cym Komisji Spraw Publicznych, Owiaty i Kultury zosta³ Tomasz Staszczuk, jego zastêpc¹
Stanis³aw Krzemiñski. Na przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Tarasiuka, za na
zastêpcê Krzysztofa Prokopiuka.
Podczas sesji burmistrz miasta Jacek Danieluk z³o¿y³ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym, szczególn¹ uwagê zwracaj¹c na rozmowy i decyzje zapadaj¹ce w kwestii otwarcia ma³ego
ruchu granicznego. Ustalono ponadto wynagrodzenie
burmistrza w kwocie oko³o 6.100 z³. netto. (Burmistrz
pobiera 3.553 z³ wynagrodzenia zasadniczego netto,
resztê wynagrodzenia stanowi¹ dodatek funkcyjny i
dodatek specjalny ruchomy - odpowiednio 34% i 44%
od wynagrodzenia zasadniczego brutto).
W Radzie Miasta VI kadencji zasiad³o siedmiu nowych radnych, którzy zdecydowanie deklaruj¹, ¿e
pragn¹ w³o¿yæ wiele wysi³ku w pracê na rzecz miasta. Jak podkrela³y Marzena Jakubiuk i Joanna So³oducha , najpierw jednak musz¹ poznaæ zasady dzia³ania rady, jej mo¿liwoci, aby z czasem móc realizowaæ w³asne plany. Radny Andrzej £ukasiak z kolei
chce skupiæ siê g³ównie na pracy z M³odzie¿ow¹ Rad¹
Miasta, deklaruje chêæ organizowania ró¿nego typu
akcji, imprez skierowanych do wszystkich mieszkañców Terespola.
Nie pozostaje nic innego, jak ¿yczyæ Radzie Miasta
si³y i chêci do dzia³ania przez ca³y okres kadencji, ale
tak¿e doskona³ej wspó³pracy w atmosferze zgody i
wzajemnego zaufania.
( kk )

tantów, w³adz miasta,
placówek owiaty i stowarzyszeñ, z³o¿yli pod
pomnikiem wi¹zanki
kwiatów.
Z okazji 92 rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oci w
Miejskim Orodku Kultury zosta³a zorganizowana wystawa pt: "Via Burmistrz Jacek Danieluk przed pomnikiem ¿o³nierzy
poleg³ych w walkach o Terespol
Doloris", obrazuj¹ca
nasz¹ drogê do wolnoci. S¹ to re- Eksponaty zebra³ mieszkaniec naszeprodukcje przedstawiaj¹ce walkê
go miasta Pawe³ Oleszczuk.
o wolnoæ wielu pokoleñ Polaków
£ukasz Pogorzelski
w obrazach, fotografii i pocztówce.
Foto Hubert Harasimiuk
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19 fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
W niedzielê 9 stycznia 2011 na hali
w Miejskim Orodku Kultury w Terespolu zagra³a Wielka Orkiestra
wi¹tecznej Pomocy. W tym roku by³
to ju¿ 19 fina³. Podczas zbiórek pieniêdzy prowadzonych przez 80 wolontariuszy WOP oraz licytacji zebrano w naszym miecie 14.201 z³.,
czyli o ponad 4 tys. wiêcej ni¿ w poprzednim roku. By³o to mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu tych m³odych ludzi, którzy z wielkim zapa³em i powiêceniem przez ca³y dzieñ zbierali pieni¹dze. Im oraz szefowej
sztabu WOP, Katarzynie Polaczuk, nale¿¹ siê szczególne podziêkowania.
Dla mieszkañców przygotowanych zosta³o wiele ró¿norodnych
atrakcji.
Jase³ka dla najm³odszych wystawi³y dzieci z Zespo³u Szkó³
Publicznych Nr 1 w Terespolu
pod kierownictwem nauczycielek: Elizy Lañskiej, Anny Roguskiej i Edyty Krzemiñskiej. Na
scenie zapiewali m³odzi utalentowani terespolscy wokalici:
Beata Pietraszuk, Gabriela
G³uch, Anna Dejneko, Katarzyna
Iwaniuk i Adrian W³asiuk. Kolejn¹
atrakcj¹ by³ wystêp dziewcz¹t z
tanecznej grupy FLESZ z MOK Terespol. Swój debiut sceniczny zaliczyli ch³opaki z zespo³u Sibi D¿ibi
daj¹c wspania³y popis gry na gitarach akustycznych. Nastêpnie na
scenie pojawi³a siê ze swoim dynamicznym tanecznym show grupa
break dance - The East Border Crew
z GOK Koroszczyn. Na koniec zagra³y dwie bialskie m³odzie¿owe kapele: wie¿y, energiczny punk rockowy - Rejestr Wariatów oraz PlagYat, który swym ¿ywio³owym i rozbujanym wystêpem zaczarowa³ zebran¹ publicznoæ utworami z pogranicza punky, reggae, ska. Po
wystêpie tego zespo³u mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to profesjonalny i wiod¹cy zespó³ m³odzie¿owy w
ca³ym powiecie bialskim.
Dodatkowymi atrakcjami by³y m.in.
pokaz sprzêtu Stra¿y Po¿arnej i
przeja¿d¿ka radiowozem, pokaz
sprzêtu Stra¿y Granicznej (schengenbus) i tresury psa, strzelnica

przygotowana przez terespolsk¹ grupê ASG - Korpus Wschodni. W ci¹gu dnia w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Terespolu przeprowadzone zosta³y badania s³uchu
i mowy oraz konsultacje z pedagogiem i psychologiem, i konsultacje lekarskie (badanie poziomu cukru i cinienia têtniczego). Podczas imprezy mo¿na by³o spróbowaæ domowych wyrobów kulinarnych, zrobiæ
makija¿, manicure czy pomalowaæ
twarz. Na zewn¹trz pali³o siê ogni-

sko, przy którym rodzice z dzieæmi
piekli kie³baski. Na koniec imprezy
zaprezentowano widowiskowy pokaz
sztucznych ogni.
Tegoroczny fina³ nie odby³by siê
bez ofiarodawców, sponsorów oraz
osób pomagaj¹cych, którymi byli:
burmistrz Terespola Jacek Danieluk,
Urz¹d Miasta Terespol, radne Rady
Miasta: Ewa Zaj¹c i Marzena Jakubiuk, PHU MONTER w Terespolu,
zespó³ Trio Dance (nag³onienie imprezy), bar Kantor Terespol (fajerwerki), kwieciarnia Markiza - Czes³awa Karpiuk (fundator Z³otego S³oñca), pracownia plastyczna MOK Terespol, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Terespolu, ZSP nr
1 w Terespolu, ZSO nr 1 w Terespolu, Stra¿ Graniczna w Terespolu,
Stra¿ Po¿arna w Terespolu, GS Samopomoc Ch³opska w Terespolu,
Wspólnota B³otkowska, PHU MIRPOL - Janina Kotowska, Mobile-tech
- Bartosz Choszczewski, U Wiolki -

Wioletta Mazurkiewicz, Sklep Wielobran¿owy - Zofia Drobysz, PHU
Kleks - Jacek Pietrzyk, Hat-Pol - Zbigniew Wasiluk, Sklep Miêsno-Spo¿ywczy "Magda" - Halina Kêpa, Marzena Dmitruk, Klub Seniora Srebrny W³os, Zarz¹d KP Granica, Szymon Ko³ecki - olimpijczyk, Renata i
Grzegorz Nowiccy, Ewelina Chrycionko, Jan Chwedoruk.
Wymieniamy tak¿e listê wolontariuszy: Angelika Dr¹¿ek, Renata Dr¹¿ek, Kamila Rafa³ko, Zuzanna Roguska, Dagmara Szewcow, Agata Wolczyk, Magda Romaniuk,
Magda Iwaniuk, Natalia Szefer,
Sylwia Filipczuk, Karolina Rubach,
Daria Szkodziñska, Igor Lañski,
Paulina Krzemiñska, £ukasz Pop³awski, Marta Ta³an, Monika Czeberkus, Paulina Nazaruk, Jowita
Skulimowska, Ma³gorzata Nazaruk, Paulina Staszczuk, Magda
Oleszczuk, Ewelina Huk, Dominika Wójtowicz, Monika Sereda,
Paulina Stasiuk, Ewelina Skrzypczak, Anita Demczuk, Damian
Bondaruk, Bart³omiej Sosnowski,
Anna Jakuszko, Rados³aw £uciuk,
Magda Terpi³owska, Aleksandra
Kowal, Julia Maryniuk, Magdalena £ojko, Klaudia Jakuszko, Aleksandra Barmosz, Kinga Drobysz,
Ma³gorzata Weres, Sylwia Parafiniuk, Natalia Muæka, Agata Tymoszuk, Magda Szel¹g, Anna Mleczek,
Magdalena Gutko, Paulina Gawroñska, Marcin Andrzejuk, £ukasz Kolada, Marta Gryszko, Jakub Daniluk,
Artur Babkiewicz, £ukasz Wasiluk,
Krzysztof Kupry, Korneliusz Lewczuk, Paulina Nejman, Adrian Frankowski, Paulina Turecka, Krystyna
Greczuk, Katarzyna Barmosz, Izabela Lajter, Dominika Parafiniuk,
Weronika Guziuk, Joanna Dragun,
Katarzyna Bednarczyk, Ró¿a Pietrasz, Michalina Postó³, Karolina
Kwiatkowska, Monika Niczyporuk,
Iga Szeffer, Kinga Biegaj³o, Katarzyna Chomich, Magdalena Benich,
Agnieszka Kozaczuk, And¿elika
Gawroñska, Karolina Bogusz, Sylwia
Rafa³ko, Monika Szprychel.
£ukasz Pogorzelski
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Miejski Dzieñ Edukacji Narodowej w Terespolu
13 padziernika, ju¿ po raz trzeci
odby³ siê Miejski Dzieñ Edukacji Narodowej w Terespolu. Wspólnie wiêtowali nauczyciele i pracownicy
dwóch terespolskich szkó³, przedszkola oraz Poradni PsychologicznoPedagogicznej. W tym roku uroczysta akademia odby³a siê w Zespole
Szkó³ Publicznych Nr 1, gdzie licznie zgromadzili siê nauczyciele oraz
pracownicy wszystkich placówek. Na
zaproszenie organizatorów w uroczystociach udzia³ wziê³o tak¿e wielu
emerytowanych pedagogów, gor¹co

witanych zw³aszcza przez gospodarza tegorocznych obchodów, dyrektora ZSP Nr 1 Zenona Iwanowskiego.
Akademiê rozpoczêto czêci¹ artystyczn¹. Wyst¹pili zarówno najm³odsi uczniowie szko³y podstawowej, jak
i gimnazjalici, przygotowani przez
wychowawczynie Elizê Lañsk¹ oraz
Dorotê Poleszczuk. Kolejn¹ czêæ
akademii stanowi³y przemówienia zaproszonych goci, burmistrza miasta
Jacka Danieluka, prezesa oddzia³u
ZNP w Bia³ej Podlaskiej Teresy Sidoruk, przewodnicz¹cego Rady Miasta

Wyremontowana ulica
Kolejarzy w Ma³aszewiczach
11 listopada obchody wiêta Niepodleg³oci w Ma³aszewiczach po³¹czone zosta³y z uroczystym otwarciem wyremontowanego odcinka ulicy Kolejarzy. Obchody rozpoczê³y siê
msz¹ wiêt¹ w kociele p.w. wiêtej
Katarzyny Aleksandryjskiej, odprawionej w intencji Ojczyzny przez proboszcza, ks. Krzysztofa Paw³owskiego. Nastêpnie zaproszeni gocie
oraz mieszkañcy Ma³aszewicz zgromadzili siê w pobli¿u hotelu Feniks,

gdzie symbolicznie przeciêto wstêgê
na znak zakoñczenia I etapu modernizacji ulicy Kolejarzy. Gmina rozpoczê³a przebudowê ulicy w 2010 roku,
kiedy po latach starañ uzyska³a prawo w³asnoci terenu od PKP. Dotychczas uda³o siê zmieniæ jezdniê, powsta³y chodniki z kostki betonowej,
ci¹g pieszo-jezdny d³. 2 km, cie¿ka
rowerowa o d³. 810 m, a tak¿e chodniki wzd³u¿ bloków. Wzd³u¿ ulicy zainstalowano tak¿e 44 punkty owie-

Profesor Lena Kolarska-Bobiñska
z wizyt¹ w terespolskiej Jedynce
3 listopada 2010 r. w murach Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 w Terespolu goci³a profesor Lena Kolarska-Bobiñska, pos³anka PO, eurodeputowana Parlamentu Europejskiego. Pani profesor przyby³a do terespolskiej szko³y na zaproszenie burmistrza miasta Jacka Danieluka oraz
dyrektora ZSP Nr 1 Zenona Iwanowskiego. W spotkaniu uczestniczyli
radny powiatowy Mariusz So³oducha,
sekretarz miasta Józef Paderewski
oraz gimnazjalici, licealici i nauczyciele obu szkó³.
Ponad godzinê prof. Kolarska-Bobiñska opowiada³a o pracy cz³onka
Parlamentu Europejskiego. W zwi¹zku z tym, ¿e pani pose³ jest cz³onkiem Komisji Przemys³u, Badañ i
Energii w Parlamencie Europejskim,
przekaza³a m³odzie¿y niezwykle ciekawe informacje dotycz¹ce wykorzy-

stania energii ekologicznej, budowy
elektrowni j¹drowej. Prof. Lena Kolarska-Bobiñska bardzo chêtnie odpowiada³a tak¿e na pytania zadawane przez uczniów. Eurodeputowana
mówi³a, dlaczego zosta³a cz³onkini¹
Platformy Obywatelskiej, oraz jak trafi³a do Parlamentu Europejskiego.
Wyzna³a tak¿e, ¿e najwiêksz¹ satysfakcjê sprawiaj¹ jej spotkania z ludmi, a zw³aszcza z m³odzie¿¹. Pani
profesor zachêca³a uczniów do udzia³u w konkursach organizowanych z
funduszy unijnych, kszta³cenia i rozwijania ró¿nych umiejêtnoci. M³odzie¿ bardzo aktywnie uczestniczy³a
w spotkaniu i z du¿¹ uwag¹ s³ucha³a
pani pose³, twierdz¹c, ¿e jest to dla
nich wyj¹tkowa lekcja wiedzy o Unii
Europejskiej.
Kamila Korneluk

Jaros³awa Tarasiuka, przedstawicieli
Rady Rodziców. Wszyscy gocie wyrazili uznanie dla pracy wszystkich
placówek owiatowych w miecie,
sk³adaj¹c jednoczenie ¿yczenia
wytrwa³oci w kszta³towaniu m³odych
pokoleñ. Uroczystoæ zakoñczono
wrêczeniem nagród oraz odznaczeñ
nauczycielom i pracownikom administracyjno-obs³ugowym pracuj¹cym
we wszystkich placówkach owiatowych w miecie.
Kamila Korneluk
tleniowe. Uroczystego otwarcia dokona³ starosta bialski Tadeusz £azowski, wójt gminy Krzysztof Iwaniuk oraz
zaproszeni gocie.
G³ówne obchody mia³y miejsce w
Zespole Szkó³ im. W³adys³awa Reymonta, gdzie odby³a siê akademia
powiêcona 92 rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oci. Delegacje z³o¿y³y wieñce pod specjalnie przygotowan¹ na tê uroczystoæ tablicê,
oddaj¹c tym samym ho³d walcz¹cym
o wolnoæ narodu. Uroczystoci zakoñczy³a czêæ artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y miejscowej szko³y.
Kamila Korneluk

Dom Kultury +

Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e terespolski Miejski Orodek Kultury zakwalifikowa³ siê, jako jeden z 50-ciu domów
kultury w Polsce, do programu: Dom Kultury +. Projekt realizowany jest przez
Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol
jest partnerem w projekcie. Do udzia³u w
programie zakwalifikowano 50 orodków
kultury. W tej grupie Lubelszczyznê reprezentuj¹ orodki kulturalne z Terespola, Na³êczowa, Krasnegostawu i Cycowa. Koncepcja realizacji programu "Dom
Kultury +" zak³ada zainicjowanie procesu przemian domów kultury w Polsce w
nowoczesne centra kultury lokalnej. Projekt sk³ada siê z 3 etapów (priorytetów):
szkolenia, pozyskiwanie funduszy na
dzia³alnoæ kulturaln¹ MOKu i rozwój
jego infrastruktury. rodki finansowe na
dzia³ania pochodz¹ z Narodowego Centrum Kultury.
Anna Pietrusik
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XVI Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd
Wschodnios³owiañskich
Festiwal rozpocz¹³ siê 28 stycznia 2011r. koncertem inauguracyjnym "Wieczór z kolêd¹ wschodniego pogranicza", który odby³ siê
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeli za idzie o terespolsk¹ czêæ
festiwalu, to wystêpy 30 zespo³ów
chóralnych z Polski, Ukrainy i Bia³orusi, w tym 11 zespo³ów debiutuj¹cych m.in. z Miñska na Bia³orusi,
Lwowa, Ostroga k. Kamieñca Podolskiego na Ukrainie czy Krynicy
Zdroju, z³o¿y³y siê na dwa koncerty, które odby³y siê w dniach 29 i
30 stycznia w Miejskim Orodku
Kultury w Terespolu. Festiwalowi
towarzyszy³a miêdzynarodowa wystawa fotograficzna ORTHPHOTO
prezentuj¹ca wiatowe klasztory
prawos³awne i ¿ycie monastyczne.
Kolejny raz impreza mog³a odbyæ
siê dziêki sponsorom i organizatorom, w tym Ministerstwu Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiemu Urzêdowi Marsza³kowskiemu, Prawos³awnej Diecezji Lubelsko-Che³mskiej, Fundacji Dialog
Narodów, Starostwu Powiatowemu

w Bia³ej Podlaskiej, Nadbu¿añskiemu Centrum Kultury Prawos³awnej,
Miejskiemu Orodkowi Kultury w
Terespolu. Imprezê prowadzili znani publicznoci konferansjerzy: Jerzy Horbowiec (autor ksi¹¿ki o festiwalu w Terespolu) i Anna Jawdosiuk.
Otwarcia festiwalu dokonali: ordynariusz Diecezji Prawos³awnej
Lubelsko-Che³mskiej arcybiskup
Abel oraz burmistrz Terespola Jacek Danieluk. W okolicznociowym
przemówieniu abp Abel wyrazi³ zadowolenie z rozwoju, rozg³osu i
rangi festiwalu w Terespolu. Powiedzia³: "Obecny Miêdzynarodowy
Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskich to ju¿ XVI edycja tej wspania³ej imprezy. Na festiwalu gocimy najlepsze chóry naszych
wschodnich s¹siadów, ale równie¿
chóry parafialne naszej ziemi, które w ten sposób daj¹ wiadectwo
bogactwa liturgicznego wschodniej
prawos³awnej kultury". Szczególne
podziêkowanie z³o¿y³ sponsorom,
wolontariuszom, organizatorom i
zespo³om bior¹cym udzia³ po raz

pierwszy w festiwalu.
Impreza mia³a charakter przegl¹du najlepszych chórów, jakie zosta³y zakwalifikowane do wystêpów na
obecnym festiwalu. Wszyscy wykonawcy otrzymali równorzêdne pami¹tkowe dyplomy oraz statuetki
kolêdnika. Obs³ugê akustyczn¹ i fotovideo prowadzi³a firma NIBAS z
Bia³egostoku. Dekoracjê hali i sceny przygotowa³ Miejski Orodek
Kultury wspólnie z Urzêdem Miejskim w Terespolu.
W festiwalu wziê³y udzia³ zespo³y chóralne, kameralne, parafialne
i wokalne prezentuj¹c prawie w ca³oci kolêdy wschodnios³owiañskie.
Wiele z nich brzmieniem i s³owami
przypomina³y kolêdy piewane w
kocio³ach po polsku. Np. odpowiednikiem katolickiej kolêdy
"Judzk¹ krainê noc okry³a" jest "W
zemlu ludejskoj", odpowiednikiem
kolêdy "Przybie¿eli do Betlejem"
jest "S³awa wyszny Bohu" odpowiednikiem "Wród nocnej ciszy"
jest "Nowa radist sta³a" czy odpowiednikiem "Lulaj¿e Jezuniu" jest
"Spyj Isuse spyj". Od siebie mogê
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tylko dodaæ, i¿ 12 lat temu w 1999
roku wyst¹pilimy na tym festiwalu
jako chór "Granica" z Terespola z
kolêdami katolickimi i wschodnios³owiañskimi. W obecnej edycji festiwalu z podobnymi kolêdami wyst¹pi³y chóry "Harmonia" z £ukowa i "Sacrum" z Lublina.
W sobotê 29 stycznia wyst¹pi³y
w Terespolu nastêpuj¹ce chóry:
1. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Aposto³a Jana Teologa z Terespola
2. Zespó³ wokalny "Tindarinda" z
Zielonki k. Warszawy
3. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Serafina z Sarowa - z Kostom³ot
4. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
Zaniêcia NMP z Kalnikowa
5. Zespó³ "S³owianoczki" z Bia³egostoku
6. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Miko³aja z Kielc
7. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Jana Teologa z Che³ma
8. Chór Cerkiewny przy Rudnickim Domu Kultury z Rudnik na Bia³orusi
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9. M³odzie¿owy Zespó³ Folklorystyczny "Nadija" Parafii Prawos³awnej pw. w.W³odzimierza z Krynicy Zdroju
10. Chór Soboru Garnizonowego
pw. w. Miko³aja z Brzecia na Bia³orusi
11. Chór M³odzie¿owy Parafii
Prawos³awnej pw. w. Miko³aja z
Bia³egostoku
12. Chór Dzieciêcy "Oberig" ze
Lwowa na Ukrainie
13. M³odzie¿owy Chór Kameralny "Eleos" z Ostroga na Ukrainie.
W niedzielê 30 stycznia wyst¹pi³y w Terespolu nastêpuj¹ce chóry:
1. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
Opieki Matki Bo¿ej z Kobylan
2. Chór Dzieciêcy Niepublicznej
Szko³y Podstawowej w. Cyryla i
Metodego z Bia³egostoku
3. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Archanio³a Micha³a z Kodnia
4. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Miko³aja z Zab³ocia
5. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
Opieki Matki Bo¿ej ze S³awatycz
6. Tercet Rodzinny z Makówki
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7. Zespó³ piewaczy "Jarzêbina"
z Zab³ocia
8. Chór Parafii Prawos³awnej pw.
w. Cyryla i Metodego z Bia³ej Podlaskiej
9. Chór Kameralny "Sacrum" z
Lublina
10. M³odzie¿owy Chór Parafii
Prawos³awnej pw. w. Jerzego z
Bia³egostoku
11. Chór Bractwa M³odzie¿y Prawos³awnej Diecezji LubelskoChe³mskiej
12. Chór Akademicki "Zgoda" z
Brzecia na Bia³orusi
13. Zespó³ Pieni i Tañca "Wasiloczki" z Bielska Podlaskiego
14. Chór "Harmonia" Szko³y Podstawowej i Gimnazjum z £ukowa
15. Chór Parafii Prawos³awnej
pw. Zaniêcia NMP z Kitajgrodu na
Ukrainie
16. Zespó³ Folklorystyczny "Gamanina" Pañstwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki
z Miñska na Bia³orusi.
Tekst i zdjêcia
Adam Jastrzêbski
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Koncert Noworoczny - Terespolanin Roku

Organizatorami III Koncertu Noworocznego, który odby³ siê w dniu 20
lutego 2011, byli: Urz¹d Miasta Terespol, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol i Miejski Orodek Kultury. Witaj¹cy zebranych; burmistrz Jacek Danieluk, przewodnicz¹cy Rady Miasta Jaros³aw Tarasiuk
i prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Miejskiej Terespol Krzysztof
Bodalski wyrazili zadowolenie z nadrabiania wieloletnich zaleg³oci w
Terespolu i podziêkowali publicznoci za wsparcie dzia³añ gospodarczych i kulturalnych. Imprezê prowadzi³ terespolski muzyk Tomasz Jezuit. Tradycyjnie podczas imprezy kapitu³y konkursowe wy³oni³y finalistów
w trzech kategoriach - "Zas³u¿ony dla
miasta Terespol w 2010 r.", "Przedsiêwziêcie roku" oraz "Naj³adniejsza
posesja, balkon i ogród dzia³kowy".
Zas³u¿onymi dla Terespola w roku
2010 zostali równorzêdnie: Ryszard
Ferens - wieloletni spo³ecznik, opiekun wietlicy w. Brata Alberta, zas³u¿ony nauczyciel, dzia³acz kultury i harcerstwa oraz Tomasz Oleszczuk - wieloletni spo³ecznik muzyczny, jeden z twórców Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i zespo³u Trio Dance, sponsor nagrania p³ytowego chóru Corda Vox, wolontariusz, akustyk
wielokrotnie obs³uguj¹cy bezp³atnie
imprezy muzyczne. Nominowani
otrzymali pami¹tkowe statuetki i dy-

ret "lurp" z Bia³egostoku, przedstaplomy.
W kategorii "Przedsiêwziêcie roku" wiaj¹cy m.in. parodiê rozliczania roldo kapitu³y zg³oszono 8 obiektów nika z funduszu europejskiego i panowobudowanych lub po moderniza- rodiê owiadczyn ch³opaka swojej
cjach: bloki kolejowe, bloki osiedla dziewczynie oraz zespó³ dzieciêcy
Urzêdu Celnego, budynek Przedsiê- "Chwilka" z Osiedlowego Domu Kulbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej tury Piast w Bia³ej Podlaskiej pod kieprzy ul Czerwonego Krzy¿a, Bank rownictwem R.Parafiniuka. Wybitnie
Spó³dzielczy, supermarket Tesco, uzdolnione dziewczyny (jedna z nich
plac zabaw w parku miejskim, Przy- piewa³a sopranem koloraturowym)
chodniê Lekarsk¹ Medyk i Przychod- zaprezentowa³y piosenki polskie, anniê Rejonow¹ przy ul Sienkiewicza. gielskie i francuskie. Na koncercie
Kapitu³a przyzna³a tytu³ przedsiêwziê- wyst¹pi³y tak¿e solistki: Gabrysia
cie roku blokom osiedla kolejowego. G³uch z Terespola i Kasia Ciok z KodW kategorii "Naj³adniejszy ogród nia oraz trio gitarowe "Sibi D¿ibi" z
dzia³kowy, posesja i balkon" kapitu³a Terespola.
Adam Jastrzêbski
za naj³adniejsz¹ posesjê przyzna³a
dyplom i
nagrodê
rzeczow¹
Barbarze
Kondrackiej, za naj³adniejszy
balkon Wa n d z i e
Dobruk.
Laureatk¹
naj³adniejs z e g o
ogrodu zosta³a Alina
Karpiuk.
Hitami koncerZas³u¿ony Terespolanin 2010. Od lewej: Jacek Danieluk, Tomasz
tu by³ kabaOleszczuk, Ryszard Ferens, Jaros³aw Tarasiuk

Pomagamy szkole w Sokolnikach

W zwi¹zku z ogromn¹ powodzi¹,
jaka zniszczy³a znaczn¹ czêæ kraju wiosn¹ i latem 2010 roku, dyrekcja oraz nauczyciele Zespo³u Szkó³
Publicznych Nr 1 w Terespolu podjêli decyzjê o zorganizowaniu akcji, której celem by³a zbiórka pieniêdzy na udzielenie pomocy szkole w Sokolnikach, po³o¿onej w powiecie tarnobrzeskim, gminie Gorzyce.
Akcja zbierania pieniêdzy trwa³a
od 4 do 8 padziernika. Przez
pierwsze dwa dni zbierano pieni¹dze do puszek, przygotowano tak¿e loteriê fantow¹. Ostatnie dwa
dni zbiórki nazwane zosta³y "S³odkimi dniami", podczas których urz¹-

dzono kiermasz ciast i ciasteczek.
S³odkoci na sprzeda¿ przygotowali sami uczniowie. Nie zabrak³o
serników, szarlotek czy babeczek,
sto³y ugina³y siê od piêknych i pysznych wypieków. Podczas tygodniowej akcji zebrano ponad tysi¹c
szeæset z³otych. Ca³a kwota przeznaczona zosta³a na zakup pomocy dydaktycznych do wietlicy
szkolnej, biblioteki, a tak¿e na zajêcia wychowania fizycznego.
Pomoce poszkodowanej szkole
osobicie dostarczyli wicedyrektor
szko³y Iwona Gryszko oraz Tomasz
Staszczuk, przewodnicz¹cy Rady
Rodziców, z funduszy których pokryto koszty podró¿y. Delegacja zo-

sta³a bardzo serdecznie i ciep³o
przyjêta, dyrekcja oraz uczniowie
szko³y w Sokolnikach wyrazili
ogromn¹ wdziêcznoæ za wszystkie przywiezione materia³y. Jak bowiem ju¿ po powrocie podkrela³a
pani Iwona Gryszko, nawet najmniejsza pomoc jest dla nich bardzo wa¿na i pozwala wróciæ do
normalnej pracy oraz nauki.
Akcjê zbiórki przygotowa³y i przeprowadzi³y samorz¹dy uczniowskie
pod opiek¹ Ewy Kral, Beaty Wolczyk oraz Kamili Korneluk, przy
wspó³udziale Anny Klim, odpowiedzialnej za zakup pomocy dydaktycznych.
Kamila Korneluk
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W atmosferze Bo¿ego Narodzenia

17 grudnia ju¿ po raz trzeci odby³ siê
w Zespole Szkó³ Publicznych Nr 1 w
Terespolu wi¹teczny koncert wprowadzaj¹cy wszystkich w atmosferê Bo¿ego Narodzenia. Wieczór Kolêd, którego pomys³odawczyni¹ jest nauczycielka Anna Warakomska, tak¿e w tym roku
cieszy³ siê du¿¹ popularnoci¹ wród
mieszkañców miasta. W nastrojowo
przystrojonej sali, w której
unosi³ siê zapach wierku i
wie¿o pieczonego ciasta,
swoje umiejêtnoci aktorsko-wokalne prezentowali
zarówno najm³odsi uczniowie szko³y podstawowej,
jak równie¿ gimnazjalici.
Du¿¹ atrakcjê stanowi³ premierowy wystêp instrumentalny dzieci z Bia³orusi
oraz uczniów Jedynki. Podczas ca³ego koncertu mo¿na by³o zakupiæ piêkne
ozdoby wi¹teczne wykonane samodzielnie przez
uczniów oraz opiekunki
wietlicy i przedszkola.
Wieczór Kolêd przygotowa³y samorz¹dy uczniowskie pod nadzorem Kamili Korneluk, Beaty Wolczyk oraz Ewy
Kral, które tak¿e zadba³y o wi¹teczn¹
dekoracjê szko³y oraz sali koncertowej.
Oprawê muzyczn¹ przygotowa³ Piotr
Skolimowski, za wystêpy najm³odszych
Anna Roguska i Eliza Lañska. Pomoc¹
w organizacji koncertu s³u¿yli ponadto:
Anna Klim, Anna Szamuk, Katarzyna
Leonienko, Edyta Szel¹g, Aneta Michalczuk, Agata Michaluk, Edyta Drobysz,
Ma³gorzata Marczak, Anna Andrzejuk,
Gabriela Romaniuk, Barbara Misiejuk,
Marek Ferens, Waldemar Czerko. Piêk-

ne choinki specjalnie na tê okazjê ofiarowa³o Lenictwo Terespol.
***
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ op³atkowe spotkania uczniów tworz¹cych gazetkê "Na
Wariackich Papierach" w Zespole Szkó³
Publicznych Nr 1 w Terespolu. Ostatniego dnia zajêæ lekcyjnych, tu¿ poi godzinie 15-ej niemal wszyscy m³odzi redak-

torzy oraz opiekunka Kamila Korneluk
zgromadzili siê przy wi¹tecznie udekorowanym stole. Ka¿dy przyniós³ jaki
przysmak, wiêc stó³ zape³ni³ siê szybko
pysznymi potrawami. Pojawi³a siê rybka, led, racuchy, a tak¿e sa³atka grecka oraz makowiec. Spotkanie up³ynê³o
w niezwykle mi³ej atmosferze, na wspólnym piewaniu kolêd i rozmowach o planach na kolejny rok pracy redakcji.
***
22 grudnia czyli ostatni dzieñ zajêæ
lekcyjnych up³yn¹³ w ZSP Nr 1 w Terespolu niezwykle uroczycie i wi¹tecznie. Najm³odsi uczniowie szko³y podsta-

wowej obejrzeli wyj¹tkowe "Jase³ka"
przygotowane przez Annê Rogusk¹ i
Elizê Lañsk¹. Na scenie m³odzi aktorzy wcielili siê w rolê pastuszków, zwierz¹tek, ale tak¿e wspó³czesnych ludzi,
którzy w wigilijn¹ noc przyszli oddaæ
ho³d dzieci¹tku. Weso³e pastora³ki i
piêkne kolêdy wykonywa³y tak¿e przedszkolaki na spotkaniu op³atkowym, w
którym wziê³y udzia³ rodziny dzieci oraz dyrektorzy
szko³y. Rodzice ze wzruszeniem s³uchali wierszyków recytowanych przez
swoje pociechy, przebrane
w stroje anio³ków, pastuszków oraz trzech króli. Spotkanie przedszkolaków
przygotowa³a wychowawczyni Anna Szamuk z pomoc¹ sta¿ystki Katarzyny
Leonienko. Starsi uczniowie szko³y podstawowej
oraz gimnazjalici obejrzeli
wystêp kó³ka teatralnego
Barbary Bodalskiej o wyj¹tkowym ksiêciu oraz
przedstawienie z wyranym przes³aniem wi¹tecznym, przygotowanym
przez klasê Ia pod czujnym okiem nauczycieli Aliny Tarasiuk i Piotra Skolimowskiego. M³odzie¿ w zabawnych,
ale wyj¹tkowo pouczaj¹cych scenkach
pokaza³a, na czym polega istota wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Ten wi¹teczny
dzieñ zakoñczy³ siê spotkaniem op³atkowym nauczycieli oraz pracowników
szko³y, którzy w mi³ej atmosferze z³o¿yli sobie najserdeczniejsze ¿yczenia.

Spotkanie w Gociñcu Bialskim

22 lutego 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Bia³ej
Podlaskiej odby³o siê spotkanie wspó³pracowników czasopisma samorz¹dowego "Gociniec Bialski" ze starost¹
bialskim Tadeuszem £azowskim, który jest jego wydawc¹.
W spotkaniu wziêli udzia³ dziennikarze "Goñca Terespolskiego": Kamila Korneluk i Marek Ferens. Tadeusz £azowski podziêkowa³ dziennikarzom za wspólne redagowanie
pisma. "Dziêkujê za pracê spo³eczn¹ na rzecz naszego
miesiêcznika - powiedzia³ - Cieszy mnie fakt, ¿e istnieje
grupa ludzi, którzy poprzez swoje zaanga¿owanie, czêsto kosztem czasu wolnego, przyczyniaj¹ siê do promocji powiatu bialskiego". "Gociniec Bialski" ukazuje siê

Tekst i zdjêcie:
Kamila Korneluk

od 7 lat i informuje o wszystkich spo³ecznych, gospodarczych i kulturalnych wydarzeniach w powiecie. Formatem przypomina naszego "Goñca Terespolskiego" i zajmuje siê podobn¹ tematyk¹. Do stycznia 2011 r. ukaza³o
siê 81 numerów. Nak³ad wynosi 1500 egzemplarzy. Pismo rozprowadzane jest bezp³atnie do wszystkich urzêdów i instytucji w powiecie. Ten interesuj¹cy i dobrze redagowany periodyk mo¿na przeczytaæ w ka¿dej bibliotece. Warto dodaæ, ¿e w "Gociñcu Bialskim" obok wymienionych dziennikarzy, swoje artyku³y zamieszczaj¹ tak¿e
inni redaktorzy "Goñca Terespolskiego" - Justyna Sowa i
Adam Jastrzêbski.
Marek Ferens
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Od pomys³u do przemys³u
Podczas II Konferencji Rady Europy w Hiszpanii (3.X.1985), minister
kultury Francji zaproponowa³ zorganizowanie w ca³ej Europie Dni Otwartych Zabytków. Uznano tê akcjê za
tak udan¹, ¿e w 1991 r. Rada Europy
ustanowi³a na jej podstawie Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to najwiêkszy w Europie projekt spo³eczny i
edukacyjny.
G³ównym zadaniem Europejskich
Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Wydarzenie to integruje ogromne rzesze zaanga¿owanych twórców, naukowców, rzemielników, inscenizatorów i ró¿norodn¹ grupê odbiorców.
Wszyscy, którzy uczestnicz¹ w EDD
maj¹ okazjê zapoznaæ siê z dziedzictwem kulturowym swego regionu,
zabytkami techniki, warsztatami przemys³owymi i rzemielniczymi. Wa¿ne
miejsce w tym wydarzeniu zajmuj¹
pokazy przedstawicieli gin¹cych zawodów.
W dniu 11 wrzenia 2010 r. w ¯yrardowie mia³a miejsce ogólnopolska
inauguracja. W ¿yrardowskiej fabryce lnu powsta³a wynaleziona przez
Filipa de Girarde mechaniczna przêdzarka lnu. Wynalazek ten zrewolucjonizowa³ produkcjê w³ókiennicz¹ w
Europie. Podczas inauguracji odby³a
siê projekcja filmu "Ziemia obiecana"
Andrzeja Wajdy, inscenizacja strajku
szpularek z 1883 r. oraz wystawy
powiêcone gin¹cym zawodom.
Osiemnasta edycja EDD w naszym
województwie odby³a siê 11 i12 oraz
18 i 19 wrzenia 2010 r. pod patro-

natem marsza³ka województwa lubelskiego. Regionalnym koordynatorem
Europejskich Dni Dziedzictwa jest
oddzia³ terenowy w Lublinie. Rokrocznie zmienia siê has³o przewodnie
akcji. Ubieg³oroczne odbywa³y siê
pod has³em "Od pomys³u do przemys³u". Program obchodów obejmowa³ oko³o 200 wydarzeñ. W akcjê zaanga¿owanych by³o ponad 50 instytucji, miêdzy innymi: Muzeum Lubelskie, Archiwum Pañstwowe w Lublinie, M³odzie¿owy Dom Kultury nr 2
w Lublinie, Ksi¹¿nica Zamojska, Apteka Muzeum w Lublinie, Izba Drukarska, Orodek Brama Grodzka,
Parafia Grekokatolicka NMP w Lublinie, lubelski Koció³ Ewangelicki,
a tak¿e Muzeum J.I.Kraszewskiego
w Romanowie. W³anie w tym muzeum 10 wrzenia odby³a siê inauguracja wojewódzka EDD pod has³em: "Po cz³owieku pozostaje na
ziemi dzie³o r¹k, które umys³ prowadzi³". W Romanowie ten dzieñ powiêcony by³ J.I.Kraszewskiemu pisarzowi, publicycie, edytorowi.
Profesor Józef Bachórz wyg³osi³ referat "Zdziwienie Kraszewskim", prezentowano te¿ wspomnienia pisarza
o sobie, scenkê teatraln¹ i koncert
muzyczny z utworami Fryderyka
Chopina.
Miejski Orodek Kultury w Terespolu i Stowarzyszenie "Podlasie" mieli
zaszczyt uczestniczyæ czynnie w wojewódzkiej inauguracji w Romanowie.
Wród twórców ludowych promuj¹cych obróbkê lnu, kuchniê podlask¹
(sêkacze), koronkarstwo szyde³kowe
i haft - zaprezentowalimy
koronkê frywolitkow¹, filcowanie, tkactwo i
decoupage.
W powiecie
bialskim odby³o
siê wiele imprez
organizowanych
przez
GOK
Bia³a
Podlaska, takich jak; "Kraina pereborem
tkana", "Z kufra
Filcowanie na mokro
babci do szafy
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Has³o "Kamienie milowe"
Na forum miêdzynarodowym
Polska zwróci uwagê na swój
wk³ad w rozwój Europy takimi
wydarzeniami jak:
Zjazd Gnienieñski,
Konfederacja
Warszawska,
Odsiecz Wiedeñska,
Konstytucja 3 Maja

wnuczki", "Gocie na weselu podlaskim", "Jak w Dokudowie kapustê
kwasili" W Mocicach Dolnych odby³o siê sympozjum naukowe, wieczór wspomnieñ, kiermasz wyrobów
rzemielniczych i warsztaty gin¹cych
zawodów - pod nazw¹ "Polscy Olêdrzy z Najdorf i Nejbrow - historia, tradycja, rzemios³o". (Najdorf i Nejbrow
to dawne niemieckie nazwy wsi Mocic Dolnych i Mocic Górnych k. S³awatycz - red). £omazy prezentowa³y
wystawê lokalnego wzornictwa i gin¹cych zawodów. W Miêdzyrzecu
Podlaskim odby³ siê konkurs wiedzy
historycznej "Od cechu do Ma³ej
Ameryki".
Terespol wpisa³ siê w projekt wydarzeniem pod has³em: "Nadbu¿añskie fascynacje - rêkodzie³o Po³udniowego Podlasia". W dniach 18 i 19
wrzenia 2010r. w Miejskim Orodku
Kultury odby³y siê warsztaty tkackie,
koronki frywolitkowej, filcowania i
zdobnictwa ludowego. Podczas
warsztatów tkackich uczestnicy mogli tkaæ na ponad 100-letnich krosnach poziomych tzw. "pasiaki", czyli chodniki bêd¹ce przyk³adem podlaskiego wzornictwa. Zajêcia odbywa³y siê pod kierunkiem Janusza
Tureckiego, prezesa terespolskiego
stowarzyszenia "Podlasie", który prowadzi³ równie¿ prelekcjê na temat
procesu powstawania tkaniny, obróbki lnu itp. Zdobnictwo ludowe, a konkretnie umiejêtnoæ wykonywania
kwiatów z krepiny i bibu³y prowadzi³a
Walentyna Turecka. Trudnej, wymagaj¹cej ogromnej cierpliwoci techniki
koronkarskiej uczy³a Marzena Dmitruk. Podczas warsztatów prezentowa³a ona swoje piêkne, misterne wyroby, czyli bi¿uteriê, serwetki i inne
ozdoby frywolitkowe.
Odby³y siê te¿ zajêcia z filcowania
czyli spilniania runa we³nianego.
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Warsztaty tkackie na krosnach poziomych

Technika ta ma korzenie w okresie
neolitu. Znana by³a w Azji i ca³ej Europie, ( tak¿e w naszym regionie).
W Azji rodkowej, gdzie wyrabia
siê filc od wielu pokoleñ, stosuje
siê tradycyjnie to samo postêpowanie. Runo równomiernie siê rozk³ada metod¹ "dachówkow¹",
skrapia gor¹c¹ wod¹, pociera siê,
zwija w wa³ki, ugniata, rozwija - a¿
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Koronkarstwo frywolitkowe

do uzyskania gêstej tkaniny, z której
produkuje siê namioty, dywany, ciep³¹
odzie¿. Technika ta znana jest na ca³ym wiecie. Dzi postêpuje siê podobnie. Stosuje siê maszyny zamiast
pracy rêcznej, ale te¿ istnieje technika filcowania rêcznego jako zajêcie
rêkodzielnicze, gdzie produkcja filcu
nie wymaga maszyn tkackich. W warunkach niewielkiej pracowni mo¿na

tworzyæ z we³nianego runa torby, szale, czapki, kapelusze, kwiaty, zabawki, ozdoby choinkowe itp. Jednak dzisiaj ta metoda tworzenia tkanin odchodzi w niepamiêæ i dlatego warto
j¹ promowaæ jako hobby rêkodzielnicze, co staram siê od pewnego czasu czyniæ
Danuta Izdebska
Foto: £ukasz Pogorzelski

Przegl¹d filmów dokumentalnych
Human Rights
W niedzielê 7 listopada 2010 w sali "wiêtokrzyskiej" w Terespolu odby³ siê festiwal filmów dokumentalnych powiêconych tematyce praw cz³owieka. Oprócz projekcji zobaczyæ mo¿na by³o
popis tañca break-dance w wykonaniu The East
Border Crew oraz koncerty zespo³ów Nie Wa¿ne
i Frostbite.
To ju¿ kolejna filmowo-muzyczna impreza w Terespolu zorganizowana przez Miejski Orodek
Kultury i Stowarzyszenie "Nowa Generacja". Tym
razem tematyka filmów dotyczy³a problemu praw
cz³owieka. Zaprezentowano filmy m.in. z Palestyny, Tybetu, Kuby, Kolumbii, Bia³orusi i Polski. Na
pierwszy ogieñ poszed³ film "Kamery dla Palestyñczyków" (Strefa Gazy), nastêpnie "Po¿egnanie ze strachem (Tybet) i "Malowana wyspa"
(Kuba). Dalej by³y "Kogo niszczy wojna z kok¹"
(Kolumbia), "Przyrzeczona" (Niemcy) i "Walc"
(Bia³oru). Na koniec zaprezentowano dwa polskie filmy: "Mama, tata, Bóg i szatan" oraz "Polak
w szafie". Pokaz filmowy, który trwa³ z przerwami oko³o 4 godziny, poprzedzi³a prelekcja Dariusza "Buddy" Radzikowskiego z Lublina, który
opowiedzia³ krótko o dzia³alnoci Helsiñskiej
Fundacji Praw Cz³owieka oraz przybli¿y³ publicz-

noci sytuacjê Tybetu okupowanego przez Chiny
od 1950 roku. Warto zaznaczyæ, ¿e wywietlone
w Terespolu filmy pochodz¹ z Festiwalu Watch
Docs, który ma charakter objazdowy.
Po kilkugodzinnym seansie wyst¹pi³a grupa taneczna The East Border Crew robi¹c niema³e zamieszanie na parkiecie. Po ich wystêpie na sali zrobi³o siê g³ono od gitarowych riffów punkrockowej kapeli z Terespola Nie Wa¿ne. Zespó³ po rocznej przerwie, z nowym perkusist¹ w sk³adzie, zaprezentowa³ zarówno swoje stare utwory, jak i kilka nowych. Na koniec na scenie pojawili siê ch³opaki z Frostbite. Jest to jeden z czo³owych zespo³ów rockowych z Bia³ej Podlaskiej, którego w lokalnym rockowym pó³wiatku nikomu nie trzeba przedstawiaæ. Ich ciê¿ka i energiczna muzyka
porwa³a fanów rocka do tañca pogo.
Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê Tomaszowi
Oleszczukowi z Trio Dance, który jak zawsze czuwa³ nad opraw¹ muzyczn¹ imprezy.
Krzysztof Pogorzelski
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Rysunek i malarstwo
Edyty Drobysz
W pi¹tkowy wieczór 1 padziernika 2010 w Miejskim Orodku Kultury
w Terespolu odby³ siê, w nastrojowym
klimacie, przy blasku wiec, wernisa¿
prac utalentowanej terespolskiej malarki Edyty Drobysz. W otwarciu wystawy wziêli udzia³ przyjaciele i wychowankowie artystki, która jest
równie¿ nauczycielk¹ plastyki. Licz-

nie zgromadzeni widzowie mieli
okazjê podziwiaæ prace powsta³e
na przestrzeni ostatnich 2 - 3 lat i
porozmawiaæ z p. Edyt¹ o jej twórczoci i jej inspiracjach artystycznych. Dzie³a wykonane s¹ nie tylko
technik¹ malarsk¹, czyli olejn¹ lub
akrylow¹. Jej ulubion¹ technik¹ jest
przede wszystkim rysunek o³ówkiem. Jak sama
twierdzi: "Inspiracje do swojej twórczoci czerpiê z
natury, przetwarzaj¹c j¹ w specyficzny, poetycki
sposób."
Edyta Drobysz
jest absolwentk¹
Wydzia³u Artystycznego UMCS
w Lublinie. Dyplom
z malarstwa uzyska³a w pracowni

prof. Stanis³awa ¯ukowskiego. Aktywnie uczestniczy w ¿yciu bialskiego rodowiska plastycznego. Zajmuje siê
równie¿ ilustrowaniem pisma spo³eczno-kulturalnego "Goniec Terespolski".
Jej twórczoæ mo¿na okreliæ mianem
malarskiej poezji wspó³czesnej. Fascynuje j¹ deseñ, ornament, inspiruje natura. Bra³a udzia³ w wystawach zbiorowych w kraju i zagranic¹
- w Danii, Francji i na Bia³orusi. Jest
nauczycielk¹ plastyki w terespolskich szko³ach.
Anna Pietrusik
Foto Hubert Harasimiuk

Objazdowe kino Orange
W grudniu 2010r. w hali sportowej
w Miejskim Orodku Kultury w Terespolu zagoci³o kino Orange, które
ma charakter objazdowy i odwiedza
te miejscowoci w Polsce, które nie
posiadaj¹ kina. Repertuar by³ zró¿nicowany. Najpierw wywietlono film
"Mysi agenci", który przyci¹gn¹³ najm³odszych mi³oników kina i ich rodziców. Nastêpnym filmem by³ hit kinowy "luby panieñskie", na który
przysz³o wiele osób, w tym tak¿e
osoby starsze z Klubu Seniora
"Srebrny W³os". Na koniec zaprezentowano komediê romantyczn¹
"niadanie do ³ó¿ka", któr¹ obejrza³o najwiêcej widzów. Frekwencja,
mimo mronego wieczoru dopisa³a,
gdy¿ ³¹cznie trzy filmy obejrza³o ponad 200 osób. Sk³oni³o to organizatorów do powtórzenia imprezy filmowej. Kino Orange ponownie zawita³o do Terespola w lutym 2011r. z
bajk¹ dla dzieci "Mia i Migusie" oraz
dwoma filmami dla starszych widzów: komedi¹ "Seks w wielkim miecie 2" i oskarowym "Jak zostaæ królem". Impreza filmowa ponownie

okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê.
Bilet na jeden film kosztowa³ 11 z³,
lecz osoby, które wys³a³y sms na
numer podany na plakatach i og³oszeniach, mog³y zabraæ drug¹ osobê gratis.
Objazdowe kino Orange jest pewnego rodzaju nawrotem do starej
tradycji powojennej, gdy Terespol
przez wiele lat odwiedza³o kino objazdowe,
które w
czasach
bez telewizji cieszy³o siê
olbrzymim zainteresowaniem wid z ó w .
Póniej
by³o ju¿
kino sta³e,
ale i ono
zakoñczy³o swój
¿ywot pod

koniec lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, gdy pojawi³y siê odtwarzacze video i wypo¿yczalnie filmów kasetowych. Kino przegrywa³o te¿ z coraz wiêksz¹ iloci¹ filmowych kana³ów telewizyjnych. Ale do dzisiaj ma
ono swoich zwolenników i jeli posiada atrakcyjny repertuar - przyci¹ga
widzów w ró¿nym wieku.
£ukasz Pogorzelski
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Dzieñ Pluszowego Misia i inne imprezy
25 listopada przedszkolaki i uczniowie szko³y podstawowej terespolskiej
Jedynki po raz pierwszy w³¹czyli siê
w obchody wiatowego Dnia Pluszowego Misia. Wszyscy tego dnia mogli przynieæ do szko³y ulubione pluszaki. Zw³aszcza najm³odsi chêtnie
wziêli udzia³ w wiêtowaniu. W szkolnych ³awach zasiad³y misie, ró¿nej

wielkoci i koloru. Rekordow¹ iloæ
pluszaków zgromadzi³a klasa IIIa,
przynosz¹c a¿ 117 misiów. W nagrodê uczniowie otrzymali pyszne p¹czki. W konkursie na najwiêkszego misia zwyciê¿y³a Iga Martyniuk z IIa, za
najmniejszego niedwiadka przyniós³
Jakub Tymon z IIIb. Wszystkie dzieci, które przysz³y w tym dniu do szko³y z misiem, otrzyma³y lizaki. wiêto

misia zorganizowa³y samorz¹dy
uczniowskie szko³y podstawowej
pod opiek¹ Kamili Korneluk i Beaty
Wolczyk. Zdecydowanie Dzieñ Pluszowego Misia sprawi³ uczniom wiele przyjemnoci, a szko³a sta³a siê
znacznie barwniejsza i weso³a.
***
Podczas magicznego wieczoru
andrzejkowego swoj¹ przysz³oæ pozna³y przedszkolaki i uczniowie szko³y
podstawowej
terespolskiej
Jedynki. 24 listopada na
nastrojowo
przystrojonym
korytarzu stanê³y kolorowe
sto³y, przy których zasiad³y
Cyganki i Cyganie. W ich rolê wcielili siê przedstawiciele samorz¹du klas IV-VI.
Uczestnicy andrzejek mogli powró¿yæ sobie na wiele sposobów. Lano
wosk, przek³uwano serduszka, odczytywano przysz³oæ z daty urodzenia czy te¿ z zabawy kubeczkami.
Cyganki wró¿y³y tak¿e z prawdziwej,
wiec¹cej kuli oraz z kart. Dodatkow¹ atrakcjê stanowi³o malowanie
twarzy. Najm³odsi ustawiali siê w d³ugich kolejkach, aby choæ na
kilka godzin przeistoczyæ siê w tygrysa,
spajdermana czy motylka. Podczas andrzejkowej zabawy odby³ siê
tak¿e konkurs tañca,
którym m³odzie¿ uczci³a obchody Miêdzynarodowego Dnia Tañca,
przypadaj¹ce w³anie
24 listopada. M³odzi
tancerze wykazali siê
wyj¹tkowymi umiejêtnociami tanecznymi,
a szkolny korytarz na
chwilê zamieni³ siê w
prawdziw¹ salê taneczn¹. Uczestnicy andrzejkowej zabawy,

zw³aszcza ci najm³odsi, nie tylko spêdzili mi³e i weso³e popo³udnie, ale jednoczenie otrzymali wiele cennych informacji o starej polskiej tradycji wiêtowania andrzejek i katarzynek.
***
Drugoklasici z terespolskiej Jedynki wziêli udzia³ w konkursie "Nasza
wymarzona szko³a" og³oszonym przez
Gazetê Wyborcz¹ i wygrali 40 biletów
do Teatru im. H.Ch.Andersena w Lublinie. Dzieci opowiedzia³y swoim nauczycielkom Kamili Korneluk i Annie
Roguskiej o swojej wymarzonej szkole. Z ich wypowiedzi powsta³a praca
doceniona przez organizatorów. Terespol znalaz³ siê w gronie piêtnastu
nagrodzonych klas, a zwyciêska praca ukaza³a siê w dodatku specjalnym
gazety. 21 grudnia uczniowie IIa, a
tak¿e kilkoro dzieci z klasy pierwszej
pod opiek¹ wychowawczyñ obejrzeli
spektakl w lubelskim teatrze. Wspó³czesna, niezwykle ciekawa wersja
bani o Jasiu i Ma³gosi przypad³a
wszystkim do gustu. Dzieci zachwyci³a zarówno scenografia teatru, jak
równie¿ gra aktorów. Spektakl, w którym po³¹czono wystêpy aktorskie z
przedstawieniem kukie³kowym, czarowano wiat³ami i muzyk¹, zachwyci³
m³odych widzów. Jak po wystêpie
twierdzili najm³odsi, warto braæ udzia³
w konkursach.
Tekst i zdjêcia:
Kamila Korneluk
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Wspomnienia o Annie Sobol

Anna Sobol (1922-2010) by³a d³ugoletnim nauczycielem i wychowawc¹ m³odzie¿y Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Terespolu. Tu siê urodzi³a, wychowa³a i spêdzi³a 77 lat
swojego ¿ycia. W latach 1935-1945
mieszka³a z rodzin¹ w Bia³ej Podlaskiej. Tam te¿ uczêszcza³a do Gimnazjum i Liceum im. E. Plater oraz
zetknê³a siê z harcerstwem. Gdy w
roku 1940 aresztowano i wywieziono
ojca do obozu w Dachau, gdzie póniej zosta³ zamordowany, zmuszona
by³a podj¹æ pracê zarobkow¹ w miejskim szpitalu. W roku 1945 powróci³a z rodzin¹ do Terespola na sta³e.
Tu pocz¹tki nie by³y ³atwe. Pracowa³a tymczasowo w Punkcie Repatriacyjnym PCK, prowadzi³a zajêcia w
szkole w zakresie higieny, a nastêpnie podjê³a pracê nauczyciela wychowania fizycznego. Na pocz¹tku lat 50tych uzupe³ni³a kwalifikacje pedagogiczne i od 1953 roku do1977 uczy³a
tego przedmiotu na pe³nym etacie.
W ca³ym okresie pracy by³a wielkim krzewicielem kultury fizycznej
wród m³odzie¿y. Dba³a o szeroki
udzia³ uczniów, ich zadowolenie i
chêæ uczestnictwa, osi¹ganie jak najlepszych wyników sportowych i popularyzacjê tych osi¹gniêæ w rodowisku. Przy tym zwraca³a uwagê na
wychowanie spo³eczne uczniów. Instruowa³a ich w sprawie kulturalnego zachowania siê, poszanowania
tradycji rodzinnych i narodowych,
estetyki i higieny osobistej oraz dba³oci o zdrowie. Pomaga³a w rozwi¹zywaniu problemów osobistych,
szczególn¹ trosk¹ otacza³a uczniów
biednych i osieroconych. By³a wychowawczyni¹ kilku roczników maturzystów, miêdzy innymi w latach 1955,
59, 64. Uczniowie darzyli J¹ zaufaniem i szacunkiem. G³os Pani "Sorki" lub dwiêk Jej sportowego gwizdka zawsze dyscyplinowa³ niesfornych. Bardzo lubi³a m³odzie¿, a szko³ê traktowa³a jak swój drugi dom.
Pasj¹ ¿ycia Anny Sobol by³o harcerstwo. Po reaktywowaniu ZHP zorganizowa³a w roku 1957 i prowadzi³a
¿eñsk¹ dru¿ynê harcersk¹ w Liceum
i drug¹ w Szkole Podstawowej, które
wesz³y w sk³ad szczepu im. Batalionu "Zoka", a od 1961 roku im. Janusza Korczaka. Wtedy dru¿yna otrzy-

ma³a, jako pierwsza w Polsce, miano Dru¿yny Sztandarowej. Przy dru¿ynie istnia³ teatrzyk kukie³kowy, zespó³ wokalny, zespó³ taneczny tañca
ludowego, których wystêpy uwietnia³y imprezy i uroczystoci szkolne,
miejskie, a tak¿e w okolicy. W roku
1959 dru¿yny goci³y redakcjê miesiêcznika "Na Prze³aj" prezentuj¹c
ciekawe zdjêcia i osi¹gniêcia sprawnociowe, co zosta³o opublikowane
w 150-ym numerze wraz z zestawem
zdjêæ.
Jako instruktor druhna harcmistrz
Anna Sobol przejawia³a wiele inicjatywy i przedsiêbiorczoci w zakresie
wspó³organizacji obozów harcerskich i ich prowadzenia. Na uwagê
zas³uguj¹: obóz w £opusznej, Kamiennej Górze, Gorêczynie, dwukrotnie w Bieszczadach, Zlot Grunwaldzki i inne. Dziêki temu harcerze prze¿yli niezapomnian¹, kszta³c¹c¹ i hartuj¹c¹ ducha przygodê, któr¹ przypomina fragment wiersza "Wspomnienia Bieszczadzkie":
*
Chocia¿ £opiennik trudny w podejciu
Pasmo Chryszczatej wiedzie przez las
A Duszatyñskie le¿¹ wysoko
Nikt siê nie skar¿y, duch mocny w nas.
Has³o i odzew muzycznym echem
£apie szum lasu w zgodnej harmonii
Z w¹skotorówk¹ wolno pod¹¿a
I do £upkowa harcerzy goni
*
Prawie czterdzieci lat przeminê³o
A tamte chwile ¿yj¹ w pamiêci
Grosik rzucony w jeziorka lustro
Nie pomóg³ wróciæ, pomimo chêci
*
Anna Sobol w ca³ym okresie swojej pracy utrzymywa³a przyjazne stosunki z m³odzie¿¹, kontynuowane
tak¿e po rozstaniu siê ze szko³¹. Wielu absolwentów utrzymywa³o z Ni¹
¿ywy kontakt, odwiedza³o przy ka¿dej okazji, jak te¿ wspomaga³o w trudniejszych chwilach. W ostatnich latach ¿ycia nie uczestniczy³a w zjazdach absolwentów, jednak zawsze
by³a obecna we wspomnieniach wychowanków jako Ta, która dba³a o
szko³ê i uczniów, która lubi³a z nimi
przebywaæ, ¿artowaæ, bawiæ siê i
troszczyæ. Tej pamiêci Pani Profesor
jest powiêcony wiersz "Portret":

*
S³yszê jak serce mówi dziêkujê
Jak dwiêcz¹ s³owa Twe w pamiêci
Wiêc w darze portret Twój malujê
W barwach co trwaj¹ pomimo mierci
Uczy³a ¿ycia w prostej oprawie
Krzepi³a ducha gdy dr¿a³y nogi
I darowa³a m¹droæ w zabawie
Jak niemia³oci pokonaæ progi
Po matczynemu na stra¿y sta³a
By b³¹d nikomu nie by³ cieniem
Tak wiele serca swego da³a
Zatem od serca b¹d wspomnieniem
*
Anna Sobol pod koniec pracy zawodowej podjê³a dzia³alnoæ w
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Pe³ni³a w nim kilkuletni¹ funkcjê Prezesa Zarz¹du Ogniska. Za osi¹gniêcia w pracy pedagogicznej zosta³a
uhonorowana Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Otrzyma³a te¿ Medal za Zas³ugi
dla ZHP i Z³ot¹ Odznakê ZNP.
Podczas uroczystoci pogrzebowej
w dniu 16.11.2010 roku obecny dyrektor Zespo³u Szkó³ w Terespolu
Tomasz Oleszczuk wyrazi³ opiniê o
zmar³ej Annie Sobol w nastêpuj¹cych
s³owach:
"W roku 1977 na apelu szkolnym w
imieniu sportowców ¿egna³em nasz¹
Pani¹ Profesor odchodz¹c¹ na emeryturê. Pamiêtam tê chwilê i mylê,
¿e by³o to tak niedawno. Dzi w imieniu spo³ecznoci szkolnej Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Warszawy w Terespolu ¿egnam
Pani¹ na ostatniej drodze, na mecie.
Próbujê te¿ zrozumieæ i zapamiêtaæ
Pani legendê. By³a Pani zawsze wzorem, nauczycielem nieugiêtym, wymagaj¹cym, surowym ale sprawiedliwym, oddanym m³odzie¿y. Dziêkujê,
¿e stanê³a Pani na naszej i mojej drodze. Dziêkujê za wychowanie nas i
wielu pokoleñ terespolskiego Liceum,
za krzewienie kultury fizycznej i sportu. Pani postawa Rodzica i Wychowawcy jest i bêdzie dla nas niedocignionym wzorem. Czeæ Pani pamiêci!"
W imieniu harcerzy Hufca Bialskiego ZHP wystawiono przy trumnie
zmar³ej druhny harcmistrz Anny Sobol wartê z lampionami i wyg³oszono
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s³owo po¿egnalne. Tak¿e ostatniemu
po¿egnaniu Pani Profesor Anny Sobol towarzyszy³ wiersz:
*
Zacne imiê nie umiera
I nie ciga siê z nicoci¹
¯yj¹c wznosi siê do nieba
Pracowicie i z godnoci¹
Wszak¿e w znoju siê rodzi³o
Dni na noce siê wkrada³y
Nieraz szczêcie siê myli³o
I w cierpieniu ³zy kapa³y
Bo na drodze tkwi³y kolce
Co rani³y serce, cia³o
Choæ p³aci³a ¿yczliwoci¹
W zamian bra³a nazbyt ma³o
Z³o i dobro ka¿dy zbiera
I archiwum w³asne tworzy
Lecz gdy przyjdzie czas umieraæ
Trafia imiê na S¹d Bo¿y
*
P³acz¹ oczy, w sercu smutek
Twoje s³oñce znik³o w cieniu
Kirem kryjê wizerunek
Ró¿ê k³adê na Imieniu
Niech na drodze do wiecznoci
Anio³owie pieñ zagraj¹
Bóg Wszechmocny w swej mi³oci
Niechaj przyjmie Ciê do raju
Lucyna Jarocka
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Ludmi³a Andrzejuk
(1912 - 2010)
Emerytowana nauczycielka Ludmi³a Andrzejuk zmar³a 8 stycznia 2010
r. Urodzi³a siê 18 sierpnia 1912 roku
w miejscowoci Boiska niedaleko
Kranika. By³a jedn¹ z trzech córek
miejscowego organisty. W Lublinie
zdoby³a wykszta³cenie pedagogiczne
i jako m³oda nauczycielka zosta³a
skierowana do pracy w szkole w
Brzozowicy, nastêpnie w Trzebieszowie, póniej w Miêdzyrzecu Podlaskim. Kolejn¹ placówk¹ pracy by³y
Dobratycze. W Dobratyczach, gdzie
mieszka³a w miejscowej szkole, pozna³a swojego mê¿a, Karola Andrzejuka, póniejszego dyrektora Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Terespolu.
Karol Andrzejuk, kiedy pozna³ swoj¹
póniejsz¹ ¿onê, jedzi³ rowerem na
spotkania z ni¹ z Wólki Dobryñskiej
, gdzie mieszka³, do doæ odleg³ych
Dobratycz. To by³a prawdziwa mi³oæ
- wspomina syn Zbigniew - która przetrwa³a wszystko: codzienne trudy,
chorobê i mieræ syna Jerzego w
1976 roku. Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego p. Ludmi³a zamieszka³a z
mê¿em w Terespolu, gdzie uczy³a
matematyki w szkole ³obaczewskiej.
Mia³a dobry przekaz wiedzy. Z
ogromn¹ cierpliwoci¹ t³umaczy³a

Anna Sobol (w rodku) z grup¹ swoich wychowanków (maturzyci rocznik 1955) na II zjedzie absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Terespolu w roku 1980. Stoj¹ od lewej: Zenon Stodolski, Barbara i Anna
Kurczukówny, Stanis³awa Ilkowska, Czes³aw Trochimiuk, Zdzis³aw Czerniak, Wanda Mazurówna, nierozpoznana, Janina Mularukówna i Edward
Gregorczuk.

Fot. Krzysztof Tarasiuk

zadania matematyczne. By³a mi³¹
osob¹ dla otoczenia, zawsze
umiechniêta. Bêd¹c ju¿ na emeryturze doskonale pamiêta³a nazwiska
swoich uczniów, chêtnie wraca³a do
wspomnieñ sprzed lat. To by³a nobliwa starsza pani, tak¹ bêdziemy j¹ pamiêtaæ.
Podczas ceremonii pogrzebowej p.
Lucyna Jarocka wyg³osi³a wiersz dedykowany zmar³ej, który by³ podziêkowaniem za przyjañ i piêkny wzór.
Anna Tomczuk
Pamiêci Ludmi³y Andrzejuk
Zacne imiê nie umiera
I nie ciga siê z nicoci¹
Dzi dotyka prawie nieba
Trwa wiedzione szlachetnoci¹
Wszak¿e w znoju siê rodzi³o
Wycig z losem móg³ zap³akaæ
Czasem szczêcie siê myli³o
Lecz Bóg raczy³ trud wspomagaæ
Chocia¿ zimne s¹ ju¿ rêce
Czas roz³¹ki nie odwleka
Niesiesz Bogu szczere serce
¯ony, Matki i Cz³owieka
Lucyna Jarocka
Terespol, 8.I.2010

Ludmi³a Andrzejuk
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Klub Seniora
"Srebrny W³os"

Klub Seniora "Srebrny W³os" przy Miejskim Orodku Kultury w Terespolu powsta³ w lutym 2003 roku z
inicjatywy kilkunastu osób, które jako formê spêdzania wolnego czasu preferuj¹ przybywanie w grupie
ludzi, a najlepiej w grupie o wspólnych zainteresowaniach. Przychylnoæ tej inicjatywie wykaza³y w³adze miasta i dyrekcja Miejskiego Orodka Kultury w
Terespolu, który udostêpni³ klubowi nieodp³atnie
jedn¹ ze swoich sal.
Klub Seniora "Srebrny W³os" nale¿y do organizacji pozarz¹dowych, nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej, a w zwi¹zku z tym jego dzia³alnoæ nie mo¿e
byæ dofinansowywana. Bie¿¹ca dzia³alnoæ Klubu nie
mo¿e jednak odbyæ siê bez ponoszenia kosztów finansowych, dlatego klubowicze ustalaj¹ wysokoæ
miesiêcznej sk³adki, jak¹ nastêpnie wnosz¹ na pokrycie wydatków. Jak ka¿da sprawnie dzia³aj¹ca organizacja, Klub ma swoje kierownictwo wybierane
cyklicznie przez ogó³ cz³onków, oraz regulamin dzia³alnoci klubu. Pierwszym prezesem Klubu by³ Stanis³aw Skolimowski, obecnym jest Kazimierz Michalak.
W pocz¹tkach funkcjonowania Klubu jego dzia³alnoæ by³a mniej dynamiczna, na co mia³a wp³yw
du¿a rotacja klubowiczów oraz proces wzajemnego
poznawania siê. W chwili obecnej Klub liczy 36 osób.
Jego dzia³alnoæ to: wycieczki poznawczo-rekreacyjne, niedzielne wycieczki rowerowe odbywane w miesi¹cach kwiecieñ - listopad, zajêcia z aerobiku prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, zajêcia plastyczne, a tak¿e okolicznociowe spotkania
odbywane raz w tygodniu w czwartki.
Zajêcia plastyczne s³u¿¹ nie tylko nauczeniu siê
poszczególnych technik wykonawstwa, ale tak¿e
prezentacji swoich dzie³ na ró¿nych wystawach: np.
na festynie "Niedziela w Terespolu", na XIV Ogólnopolskim Przegl¹dzie Twórczoci Artystycznej Seniorów "Babie Lato 09" w Bydgoszczy, gdzie Klub Seniora w Terespolu zosta³ wyró¿niony nagrod¹, lub
na VI Wojewódzkim Przegl¹dzie Rêkodzie³a i Twórczoci Plastycznej Seniorów i Osób Niepe³nosprawnych w Lublinie w 2010 roku, gdzie Klub otrzyma³
wyró¿nienie, a jedna z klubowiczek otrzyma³a g³ówn¹

Klub Seniora "Srebrny W³os", zdjêcie z 8 sierpnia 2010. Stoj¹ od lewej: Ryszard Korneluk, Janina Trochimiuk, Mieczys³aw Zió³kowski, Bogdan Trochimiuk, Danuta Zió³kowska, Bo¿ena Kublik, Krystyna Romaniuk, Irena Melaniuk, Stanis³awa Skolimowska, Bogdan Kuæ, Julia Skulimowska, Wies³awa Wasyluk, Celina Trochimiuk, Kazimierz Biegaj³o,
Janina ¯miñczuk, Wanda £uciuk, Edward Wowczeniuk, Henryk Matwiejuk, Teresa Michalak, Jadwiga Matwiejuk, Urszula Pilska i jej wnuczek
Maciek Czêcik, Krzysztof Tarasiuk i Kazimierz Michalak. Klêcz¹ od lewej: Henryka Misiejuk, Feliksa Kolada, Irena Michalak, Zofia Tyburcy,
Adela Zajko, Janina Chomicz i Irena Stankiewicz. Wymieniæ nale¿y tak¿e pozosta³ych cz³onków Klubu "Srebrny W³os", na zdjêciu brak bowiem:
Barbary Celiñskiej, Haliny Krasiuk, El¿biety Chwesiuk, El¿biety Grabowskiej, Marianny Pawluczuk i Gra¿yny Androsiuk.

nagrodê za swoje wyroby z szyde³kowania.
Nasze wycieczki poznawczo-rekreacyjne ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci finansowe odbywaj¹ siê bez udzia³u biur
podró¿y i trwaj¹ zwykle jeden lub dwa dni. W ostatnich latach
wycieczki by³y organizowane do Na³êczowa i Kazimierza nad
Wis³¹, do Romanowa, do Koz³ówki, przez kolejne dwa lata do
Mr¹gowa na odbywaj¹cy siê tam Festiwal Pieni Kresowej, a
ostatnio do Glinojecka na odbywaj¹cy siê tam Festiwal Piosenki
Romskiej.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ przed trzema laty Klub nasz nawi¹za³
wspó³pracê z Klubem Seniora dzia³aj¹cym przy Miejskim Orodku Kultury w Brzeciu na Bia³orusi. Trudnoci wizowe z Bia³orusi¹ ograniczaj¹ nasze kontakty do jednego spotkania w roku na
terenie ka¿dego z naszych krajów, chocia¿ zainteresowania i
oczekiwania obu stron s¹ wiêksze.
Szczegó³y naszej dzia³alnoci obrazuje kronika, któr¹ prowadzimy od chwili powo³ania Klubu Seniora "Srebrny W³os" w Terespolu.
Kazimierz Michalak
Foto Krzysztof Tarasiuk

Eugenia Potapczuk (1938 - 2010)

W kwietniu 2010 roku zmar³a Eugenia Potapczuk w wieku 72 lat.
Urodzi³a siê w Polatyczach 21
maja 1938 roku. W 1947 r. wraz z
rodzicami wyjecha³a na ziemie odzyskane i zamieszka³a w miejscowoci Kronowo w powiecie olsztyñskim. W 1956 roku ukoñczy³a
Liceum Pedagogiczne w Olszty-

nie. Nastêpnie ukoñczy³a Studium
Nauczycielskie w Lublinie, kierunek filologia rosyjska, zdobywaj¹c
wykszta³cenie wy¿sze zawodowe.
Pocz¹tkowo pracowa³a w olsztyñskiem, w miejscowociach Nowa
Kaletka, Gi³awy i Derc. Od wrzenia 1959 roku rozpoczê³a pracê
w Szkole £obaczewskiej w Tere-

spolu ucz¹c jêzyka rosyjskiego i klasy m³odsze. Pani Eugenia by³a zawsze dobrze przygotowana do lekcji. Mia³a ³adn¹ wymowê. By³a mi³a,
pogodna, budzi³a zaufanie u
uczniów. Na emeryturê przesz³a w
1990 roku. Spoczywa na cmentarzy
prawos³awnym w Kobylanach.
Anna Tomczuk
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Ko³o Mi³oników Fortyfikacji i Historii
28 padziernika 2010 w Miejskim
Orodku Kultury w Terespolu odby³o
siê pierwsze, organizacyjne spotkanie grupy osób, które postanowi³y
zawi¹zaæ Ko³o Mi³oników Fortyfikacji i Historii. Jest to grupa osób w
ró¿nym wieku, których ³¹cz¹ wspólne zainteresowania dotycz¹ce historii Terespola i okolicy, umocnieñ fortyfikacyjnych Przedmocia Terespolskiego Twierdzy Brzeæ, militaria
zwi¹zane z tymi obiektami czy choæby objêcie opiek¹ lub zagospodarowanie Prochowni w Terespolu przy
ul. Topolowej, w której osiem pomieszczeñ maj¹cych niegdy znaczenie militarne mog³oby byæ poddane renowacji i przeznaczone na cele
kulturalne. Do Ko³a nale¿¹ historycy, hobbyci i zbieracze eksponatów
o znaczeniu historycznym z ró¿nych
epok, m. in. Krzysztof Tarasiuk, Wies³aw Jurek, Krzysztof Badalski, Ka-

rol Niczyporuk, Pawe³ Oleszczuk,
Krzysztof Król, Andrzej Lipowiecki,
Pawe³ i Piotr Chilukowie. Dobór osób
- za³o¿ycieli Ko³a mo¿e zapewniæ powodzenie przedsiêwziêciu. Krzysztof
Tarasiuk posiada obszern¹ dokumentacjê fotograficzn¹ dotycz¹c¹ Twierdzy Brzeskiej i ró¿nych okresów z XXwiecznej historii Terespola. Pawe³ i
Piotr Chilukowie - w³aciciele fortu w
Lebiedziewie, zgromadzili wiele eksponatów fortyfikacyjnych i militariów.
Karol Niczyporuk, z wykszta³cenia historyk, dysponuje dobrym rozeznaniem w dokumentacji i bibliografii na
temat Przedmocia Terespolskiego i
historii Terespola, natomiast student
historii Pawe³ Oleszczuk jest autorem
wietnego opracowania o fortyfikacji
brzeskiej pt. "Terespol miasto w cieniu Twierdzy", które drukujemy obecnie w "Goñcu Terespolskim". Ciekawe eksponaty, w tym numizmaty i me-

Budowlañcy zwiedzaj¹ Terespol
W minionym roku Terespol sta³ siê
placem budowy. W centrum miasta
powstaje budynek mieszkalny z pomieszczeniami us³ugowymi. Zmodernizowany zosta³ budynek dawnego pogotowia ratunkowego na siedzibê Urzêdu Miejskiego. Ruszy³a
budowa kanalizacji miejskiej. Wykonano budynek kolejowego przejcia
granicznego i zmodernizowano samochodowe przejcie graniczne na
Bugu. Trwa modernizacja dworca
kolejowego. Modernizowane s¹ bu-

dynki zespo³u szkó³ nr 1 i nr 2. Wybudowano supermarket Tesco. Na osiedlu Kodeñskim II buduje siê domy jednorodzinne przy nowych ulicach Koz³owskiego i Kotarby. Z prowadzonymi budowami zapoznali siê w ramach
zajêæ lekcyjnych uczniowie Technikum
Budowlanego Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 z Bia³ej Podlaskiej. Na zdjêciu: uczniowie przy budynku modernizowanego dworca kolejowego.
Adam Jastrzêbski
Foto Adam Jastrzêbski junior

dale, posiadaj¹ tak¿e Krzysztof Król,
Andrzej Lipowiecki i Wies³aw Jurek.
Grupa spotyka siê w pi¹tki o godz.
18 w Miejskim Orodku Kultury w Terespolu. Jej celem jest obecnie zawi¹zanie Ko³a Mi³oników Fortyfikacji i Historii przy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. Cele
te zamierza osi¹gn¹æ poprzez wspó³pracê ze Stowarzyszeniem, oraz
Rad¹ Miasta Terespol, konserwatorem zabytków i organami administracyjno-samorz¹dowymi miasta i powiatu. Spotkania grupy maj¹ charakter otwarty dla wszystkich, którzy
maj¹ ochotê do rozmów, dyskusji, wymiany informacji lub posiadaj¹ ciekawe dokumenty, zdjêcia lub eksponaty. Ko³o Mi³oników Fortyfikacji i Historii zaprasza wszystkich chêtnych
do udzia³u w tym przedsiêwziêciu.
Zarz¹d Ko³a

Klub Czarnego
Kr¹¿ka

Klub Czarnego Kr¹¿ka powsta³ przy
Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol z inicjatywy jego prezesa,
Krzysztofa Badalskiego. Odby³y siê ju¿
dwa spotkania w Miejskim Orodku
Kultury. Klub grupuje ludzi, którzy chc¹
siê spotykaæ, aby pos³uchaæ dobrej muzyki, w dobrym wykonaniu, jakie oferuje czarna p³yta winylowa. Na spotkaniach mo¿na wymieniaæ dowiadczenia
na temat sprzêtu muzycznego oraz, co
wa¿niejsze, mo¿na porozmawiaæ o znanych i czêsto s³uchanych wykonawcach
muzycznych. Klub Czarnego Kr¹¿ka
preferuje ró¿ne gusty muzyczne, od
popu, poprzez new romantic, rock tradycyjny, progresywny i elektroniczny, a
koñcz¹c na muzyce jazzowej i bluesie.
Na ostatnim spotkaniu w dniu 19 marca br s³uchalimy takich wykonawców,
jak Miles Davis, Frank Zappa, Lokomotiv GT z Wêgier, Frankie Goes To Hollywood, Phil Collins, Norah Johnes i in.
Wszystkie osoby, które chc¹ wróciæ do
starych dobrych czasów muzycznych,
gramofonu i p³yty winylowej oraz dobrej muzyki polskiej, wêgierskiej i zachodniej, zapraszamy w ka¿d¹ drug¹
sobotê miesi¹ca o godz. 17-ej do sali
nr 34 w Miejskim Orodku Kultury w
Terespolu.
Marek Ferens
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Na Bia³orusi by³am prawie dwa tygodnie. Bardzo du¿o zwiedzi³am, a
jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy
do ogl¹dania. Bia³oru jest zupe³nie
inna , jak ta, któr¹ od czasu do czasu
pokazuj¹ w telewizji. Jest te¿ inna ni¿
ta, któr¹ pamiêtam sprzed kilku lat.
To dziwne, ale odnios³am wra¿enie,
¿e tam nak³adaj¹ siê na siebie trzy
rzeczywistoci: ta sprzed wojny, ta po,
wojnie i ta wspó³czesna, dzisiejsza.
To trochê tak, jakby czas nie p³yn¹³
tam linearnie. Tak, jakby nic nie przemija³o i nie zanika³o, tylko przesuwa³o siê na bok i trwa³o obok tego, co
powsta³o póniej. Mo¿e to dziwnie
brzmi, ale tak to jako jest. Wspó³czesnoæ nie odstawi³a przesz³oci do
lamusa, tylko przegl¹da siê w niej jak
w lustrze.
Przejawia siê to w ró¿ny sposób. Po
pierwsze w stosunku pañstwa i jego
mieszkañców do zabytków (g³ównie
polskich, bo prawie tylko takie tam s¹).
Na to id¹ ogromne nak³ady pieniêdzy.
Nie wiem sk¹d, bo tylko dwa obiekty
s¹ tam datowane z zewn¹trz, jako ¿e
wpisano je kilka lat temu na listê zabytków wiatowego dziedzictwa UNESCO - zamki w Mirze i Niewie¿u. Ca³a
reszta objêta jest jakim miejscowym
programem ochrony. Mieszkañcy Bia³orusi nie wiedz¹ jakim, bo przecie¿
prezydent tego kraju i rz¹d nie informuj¹ spo³eczeñstwa o swoich poczynaniach, nawet takich, które zas³uguj¹
na pochwa³ê. Doæ, ¿e prawie wszystkie dotychczasowe ruiny bêd¹ce dowodem istnienia tam przed wojn¹ polskiej kultury i tradycji powoli s¹ dwigane ze stanu upad³oci i odbudowywane.
Odrêbn¹ spraw¹ s¹ kocio³y. Do tej

List o Bia³orusi
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pory wiedzielimy, ¿e
w³adza - najpierw radziecka, a potem bia³oruska - raczej niszczy³a
dziedzictwo duchowe
swoich obywateli. W ten
sposób zniszczono koció³ (mam na myli
wspólnotê) greckokatolicki na Bia³orusi. Teraz
dowiadujê siê, ze £ukaszenka odda³ wiernym
wszystkie kocio³y katoZamek Radziwi³³ów w Niewie¿u
lickie do dyspozycji. Podobno obieca³ to papie¿owi i s³owa dotrzyma³. W
efekcie kocio³y, tak jak i
cerkwie zreszt¹, remontuje siê i odnawia na potêgê.
I wreszcie stosunek
Bia³orusinów do turystów.
Pamiêtam, ¿e kiedy
pierwszy raz pojecha³am
do Nowogródka, osiem
albo dziewiêæ lat temu,
nie bardzo tam wiedziaNie wszystko bowiem jest odp³atne.
no, co pocz¹æ z takim kuriozum, jak
turysta. W miasteczku nie by³o ka- Ma³o tego, kilka razy mi siê zdarzy³o,
wiarni, restauracji, hotelu, publicznej ¿e po restaurowanym w³anie obiekcie oprowadzali mnie zatrudnieni tam
toalety. Nie istnia³a ¿adna ksi¹¿ka na
robotnicy i pokazywali, co robi¹ i jak.
temat zabytków Nowogródczyzny
Dysponowali kserokopiami dokumentam wydana, nie by³o folderów, a kietów i fotografii wiadcz¹cych o tym,
dy zapyta³am w kiosku o pocztówkê
z widokiem miasta, ekspedientka jak dany obiekt wygl¹da³ w okresie
spojrza³a na mnie tak, jakbym usi³o- swojej wietnoci i do jakiego kszta³tu nale¿y go doprowadziæ.
wa³a kupiæ napalm albo heroinê. DziLudzie to osobny temat, jeli chosiaj nie tylko s¹ pocztówki i foldery.
dzi o Bia³oru. Przede wszystkim s¹
Mo¿na je dostaæ w ró¿nych jêzykach,
niezwyk³e gocinni i uprzejmi. Do
po polsku te¿. Pojawi³o siê zaplecze
gastronomiczno - sanitarne, a tury- tego otwarci i serdeczni. O nich napista traktowany jest jak król, nawet szê mo¿e nastêpnym razem
Agnieszka Cichocka
wtedy, gdy nie zostawia pieniêdzy.

Zamek w Mirze by³ pierwowzorem zamku Horeszków z "Pana Tadeusza"

1/2011

Goniec Terespolski nr 80

23

Lwów - polskie lady
Od dawna marzy³am, aby zobaczyæ Lwów. I to marzenie spe³ni³o
siê w sierpniu 2010 roku.
Pierwsze miejsce zabytkowe,
które zobaczy³am, to Cmentarz
£yczakowski. Szuka³am jednej z
najpiêkniejszych rzeb nagrobkowych, przedstawiaj¹cej Józefê
Markowsk¹ - m³od¹ kobietê le¿¹c¹
z rozwianymi w³osami i romantycznie pofa³dowanej szacie. Wykona³
j¹ w 1887 roku rzebiarz lwowski
Julian Markowski (zbie¿noæ nazwisk przypadkowa), który bra³
udzia³ w powstaniu styczniowym,
wystêpowa³ jako wêdrowny aktor,
póniej za³o¿y³ zak³ad kamieniarski.
W najstarszej czêci Cmentarza
£yczakowskiego znajduje siê wiele ciekawych nagrobków, nie mniej
piêknych ni¿ na paryskim Pere-Lachaise. Pochowani s¹ zas³u¿eni dla
polskiej kultury i nauki: wybitny matematyk Stefan Banach, Maria Konopnicka, Artur Grottger, Gabriela Zapolska i wielu innych. Zaskakuj¹cy i smutny by³ fakt, ¿e na wielu nagrobkach zniszczone zosta³y zabytkowe zdjêcia portretowe,
a to wiadectwo i pami¹tka dawnych czasów. Szkoda, zawsze
mnie ciekawi³y takie stare fotografie. Pomimo, ¿e cmentarz ma
obecnie status muzeum, odbywaj¹
siê tam te¿ pochówki wspó³czesne. Oczywicie, zobaczy³am te¿
cmentarz Orl¹t Lwowskich.
Inne ciekawe miejsce to znajdu-

Widok Lwowa z dachu ratusza

j¹ca siê na
Rynku zabytkowa aptekamuzeum "Pod
Czarnym Or³em", dzia³aj¹ca od 1775
roku.
Ci¹g
wielu
pomieszczeñ, w
których znajduj¹ siê zabytkowe szafy z
medykamentami, butelkami i maciami
na wszelkie
dolegliwoci,
wagami i kas¹ apteczn¹. mia³o
mo¿na by krêciæ tam film kostiumowy.
Poniewa¿ interesujê siê sztuk¹,
wiêc nie mog³am darowaæ sobie
odwiedzenia za³o¿onej w 1907
roku Lwowskie Galerii Obrazów.
By³ymy z kuzynk¹ pierwszymi
zwiedzaj¹cymi tego dnia. Pan milicjant sprawdzi³ sale wystawowe,
podpisa³ jaki dokument i dopiero
wtedy mog³ymy wejæ. Zauwa¿y³am, ¿e czêæ obrazów zosta³a wypo¿yczona do innych muzeów.
Wiêkszoæ zbiorów stanowi malarstwo Wyspiañskiego, Mehoffera,
Malczewskiego, Fa³ata i innych.
Zwiedzaj¹c lwowskie ulice natrafi³am te¿ na lad polski, i to dos³ownie, poniewa¿ na cianie kamienicy zauwa¿y³am polskie napi-

Opera Lwowska

sy sprzed wojny: nafta, wszelkie
przybory do lamp. To we Lwowie
Ignacy £ukaszewicz rozpocz¹³
prace nad destylacj¹ ropy naftowej. Na lwowskiej ulicy jest nawet
pomnik powiêcony temu wynalazcy, a w³aciwie rzeba przedstawiaj¹ca £ukaszewicza przy stole z lamp¹ naftow¹, mo¿na siê
przysi¹æ i zrobiæ pami¹tkowe
zdjêcie.
O Lwowie mo¿emy dowiedzieæ
siê z wielu publikacji, ja chcia³abym poleciæ ciekaw¹ ksi¹¿kê lwowiaka Jerzego Janickiego pt. "Krakida³y". Mo¿na tam znaleæ prawdziw¹ atmosferê tego przedwojennego polskiego miasta i spotkaæ
wybitnych ludzi, którzy j¹ tworzyli.
Tekst i zdjêcia:
Edyta Drobysz

Pomnik Ignacego £ukasiewicza
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Zjazd rodzinny Rymaszewskich
w 400-lecie powstania rodu
ucieczkê przed represjami na obczyznê, znalaz³o siê poza granicami
Rzeczypospolitej. Jednak wspólne
korzenie s¹ dostatecznie mocnym
spoiwem, by kuzyni których przodek
¿y³ nawet kilkaset lat temu nadal
utrzymywali kontakt i mogli na siebie
liczyæ. Przed wojn¹ wiêkszoæ Rymaszewskich zamieszkiwa³a Województwo Nowogrodzkie, ale tak¿e Wileñskie i Poleskie na terenach dzisiejszej Bia³orusi i Litwy. Przywi¹zanie
rodu do patriotycznych wartoci oraz
liczny udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921 musia³y
spowodowaæ ciê¿kie represje, jakie
dotknê³y Rymaszewskich zamieszkuj¹cych Kresy po sowieckiej agresji 17
wrzenia 1939 roku. Obecnie niekompletne zbiory Orodka Karta dokumentuj¹ represje w postaci wywózek na Syberiê oko³o 80 Rymaszewskich, w tym tak¿e przodków terespolskiej rodziny. Dwóch wiêzionych w
Kozielsku zamordowano w Katyniu,
trzech wiêzionych w Charkowie zamordowano w Starobielsku, a jednego wiêzionego w Ostaszkowie zamordowano w Miednoje. Pomimo tak
ciê¿kich dowiadczeñ rodzina przetrwa³a, wracaj¹c do kraju w ramach
kolejnych repatriacji lub, o ile koszmar wojny rzuci³ ich na obczyznê, tam do³¹czali do
wczeniejszych pokoleñ
emigrantów.
Okr¹g³a, 400-letnia
rocznica nadania rodzinie
nazwiska Rymaszewskich, uwietniona zosta³a przez rodzinê zjazdem
rodowym przygotowanym
przez terespolsk¹ ga³¹
rodu. Na pocz¹tku lat 60ych w Terespolu osiad³
Józef
Rymaszewski
(1935-2007). Wiêkszoæ
jego rodziny zginê³a w latach 1940-1946 podczas
zsy³ki na Syberiê. Józef do
Polski wróci³ jako dziecko
i sierota. Utraci³ wszelkie
dobra pozostawione w
przedwojennych granicach II Rzeczypospolitej.
Józef Rymaszewski 1935-2007

"Podkowa barkiem do góry stoj¹ca
w polu b³êkitnym: srebrna albo polerowana, ¿elazna. Na grzbiecie jej
krzy¿ z³ocisty, nad he³mem chart do
pó³, jak gdyby wyskakuj¹cy z korony
na praw¹ rêkê w obro¿y ze smycz¹".
- Tak Paprocki opisuje herb Pobóg w
"Gniedzie Cnoty". Kromer nazywa
go Pobo¿e. Herbu tego u¿ywa miêdzy innymi ród Rymaszewskich, pochodz¹cy od Zag³obczyków, krakowskiego rodu rycerskiego. W 1547 roku
król Zygmunt August nada³ posiad³oci królewskie pomiêdzy Kleckiem,
Kopylem i Niewie¿em, zwane Rym¹,
£ukaszowi Zag³obczykowi. £ukasz ojciec Grzegorza - przyby³ na te ziemie z Krakowa, gdzie wczeniej Zag³obczykowie s³u¿yli w³adcy, a na staroæ osiadali na pobliskich królewszczyznach.. W 1610 roku z woli króla
Zygmunta III Wazy syn £ukasza,
Grzegorz z Zag³obczyków i jego potomni, przyjmuj¹ nazwisko Rymaszewski od nazwy maj¹tku Ryma.
W³anie w 2010 roku ród Rymaszewskich obchodzi³ 400-lecie powstania. Ród rozrasta³ siê, choæ burzliwe losy ojczyzny i zaanga¿owanie
w powstania na przestrzeni wieków
dziesi¹tkowa³y Rymaszewskich. Wielu, poprzez wywózki na Syberiê lub

Herb Pobóg

W Terespolu podj¹³ pracê i za³o¿y³
rodzinê ¿eni¹c siê ze S³awomir¹ W¹do³owsk¹. Gospodarzami zjazdu by³y
dzieci Józefa, synowie Krzysztof i
Adam Rymaszewscy i córka Joanna
Rymaszewska- Gravier, obecnie
mieszkaj¹ca i pracuj¹ca naukowo w
Singapurze.
Uroczystoæ zosta³a poprzedzona
rodzinn¹ akcj¹ internetow¹ poprzez
utworzon¹ okolicznociow¹ witrynê
zjazdow¹, prowadzon¹ przez ca³y
2010 rok. Dziêki tej formie, spokrewnieni "po mieczu" cz³onkowie rodu
mieli mo¿liwoæ w czynny sposób
uczestniczyæ w przygotowaniach do
projektów zjazdowych, a wymiana
informacji w obrêbie zainteresowanych sta³a siê szybka i efektywna.
Jubileuszowe spotkanie rodziny
odby³o siê w dniach 3-5 wrzenia
2010 w Dworze £ukowiska, w malowniczej dolinie Bugu. Przedstawiciele
ga³êzi rodowych spotykaj¹ siê od kilkunastu lat, a obecny zjazd by³ ju¿
czwartym. Ka¿de spotkanie jest
okazj¹ do nawi¹zania nowych znajomoci, poniewa¿ znaczna czêæ
obecnych to kuzyni do³¹czaj¹cy po
raz pierwszy. Zjazd jubileuszowy
zgromadzi³ oko³o 50-ciu uczestników
z wielu miast Polski (Terespol, Warszawa, Kraków, Ko³obrzeg, Zielona
Góra, Koszalin, Ko³o ), ale tak¿e z
Bia³orusi (Brzeæ, Niewie¿), z Ukrainy (Kijów, Melintopol nad Morzem
Czarnym) a wirtualnie - za porednictwem ³¹czy internetowych - pozwoli³ nawi¹zaæ kontakt i zlokalizowaæ
wielu Rymaszewskich z Polski, Rosji, USA, Australii i Anglii.
Trzydniowe spotkanie rozpocz¹³
pi¹tkowy wieczorek zapoznawczy
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Krzysztof Rymaszewski (w rodku)

przy ognisku z kresowymi frykasami.
Jak zwykle, nowi uczestnicy wype³niali
braki o rodowej genealogii opowieciami o swojej linii przodków. By³a
okazja na zapoznanie skoligaconych
kilka pokoleñ temu, a dzi bez wiadomoci o tym, ¿yj¹cych czasami blisko siebie rodzin. Zjazd by³ okazj¹ do
prezentacji ksi¹¿ki "Zarys historii rodu
Rymaszewskich", pracy zbiorowej
pod redakcj¹ Jana i Juliana Rymaszewskich, która obok prezentacji
wspó³czesnych ga³êzi rodu, dostarcza
opisów pocz¹tków rodu i jego dziejowych losów. Rodzina wyda³a pami¹tkow¹ okazjonaln¹ pocztówkê, a
wszystkie wytworzone dokumenty i
ksi¹¿ki oznaczane by³y okolicznociow¹ pieczêci¹.

25

Adam, S³awomira i Joanna Rymaszewscy

Sobota to tradycyjny dzieñ zajêæ
konferencyjnych oraz realizacji projektów zjazdowych. Uczestnicy przygotowali prezentacje oraz wypowiadali siê do kamery, a materia³ zostanie przekazany do wykorzystania na
nastêpnych, podobnych uroczystociach. Zgromadzone przez uczestników stare dokumenty i zdjêcia zosta³y zeskanowane i skatalogowane
w rodowym archiwum. Po po³udniu
uczestnicy zgromadzili siê w pobliskiej kaplicy na mszy wiêtej odprawionej w intencji przodków i pomylnoci rodu, a wieczór spêdzili na uroczystej kolacji i zabawie w rytm
dwiêków ludowej kapeli. W niedzielê, 5 wrzenia 2010, zjazd dobieg³

Zdjêcie zbiorowe

koñca. Wspólnie zdecydowano i¿ kolejny, pi¹ty zjazd rodu, odbêdzie siê
w 2014 roku w Niewie¿u na Bia³orusi, czyli blisko ziem z których wywodz¹ siê Rymaszewscy.
Krzysztof Rymaszewski

Pieczêæ rodu Rymaszewskich
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Z dziejów terespolskiej cerkwi

Z unickiej cerkwi pod wezwaniem
w. Jana Teologa do czasów dzisiejszych niewiele siê zachowa³o, poza
murami wi¹tyni. Murowan¹ cerkiew
wzniós³ w³aciciel dóbr terespolskich
Antoni Pociej, stra¿nik Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Moc¹ przywileju wydanego 3 grudnia 1745 roku
odnowi³ on dawniejszy dokument funduszowy, nadany jeszcze cerkwi
³obaczewskiej, który "za odmiennoci¹ czasu i sam nie wiedzieæ gdzie
podzia³ siê" i tym samym potwierdzi³
w tym dokumencie wczeniejsze
nadania. (Pierwsz¹ drewnian¹ cerkiew unick¹, tak¿e pod wezwaniem
w. Jana Teologa, wybudowa³ w
£obaczewie w roku 1651 biskup Karol Ferdynand, syn króla Zygmunta III
Wazy). List funduszowy cerkwi "od
JWP Antoniego Pocieja Stra¿nika
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
nadan i ze wszystk¹ w nim wyra¿one
rzecz¹" do Akt Surogatorskich Grodzkich Brzeskich poda³ prezbiter ³obaczewski Piotr Boniecki. Wpisu dokona³ pod dat¹ 4 maja 1752 roku "de
verbo ad verbum" (co do s³owa) stolnik Marcin Matuszewicz. Ostatecznie
budowê wi¹tyni ukoñczy³ kolejny
w³aciciel miasta, Jan Jerzy Fleming.
W wyniku z³o¿onych losów miasta
cerkiew w XIX wieku ulega³a remontom i przebudowie. Z pierwotnego jej
wystroju zachowa³a siê jedynie tablica informuj¹ca o jednym z fundatorów cerkwi, którym by³ konsyliarz i
aptekarz terespolski Teodor Czeretowic, zmar³y w roku 1792 w wieku 54
lat. Tablica ta przykryta jest dzi ikon¹
i znajduje siê na cianie bocznej z
prawej strony przed ikonostasem.
Na podstawie zachowanych dokumentów XIX-wiecznych, a zw³aszcza
spisu z 4 (16) listopada 1845 r. mo¿emy odtworzyæ wygl¹d cerkwi i jej
wystrój. By³ to budynek murowany,
pokryty dachówk¹. Pod³oga u³o¿ona
by³a z cegie³, w prezbiterium za z
tarcic. Sufit wykonany by³ z drewna.
Cerkiew posiada³a dwie zakrystie. Liczy³a okien 15 wiêkszych i mniejszych
w drzewo oprawionych. Na wierzchu
cerkwi wyprowadzona by³a piramida
(kopu³a) z drzewa, blach¹ okryta, na
której znajdowa³ siê krzy¿ drewniany,
równie¿ blach¹ okryty, za w tej piramidzie by³ dzwonek sygnaturka. Na

wejciu do cerkwi umieszczone by³y
podwójne drzwi na zawiasach i krukach ¿elaznych z zamkami wewnêtrznymi. Pod chórem znajdowa³y siê
dwie komórki, do których prowadzi³y
pojedyncze drzwi, równie¿ na zawiasach i krukach ¿elaznych z zamkami
wewnêtrznymi. W komórce po lewej
stronie znajdowa³y siê schody prowadz¹ce na chór. Po drugiej stronie chóru znajdowa³y siê tak¿e drzwi opatrzone zawiasami i zamkiem wewnêtrznym. W obydwu zakrystiach by³y równie¿ podwójne drzwi na zawiasach i
krukach ¿elaznych. Z tych zakrystii
podobne drzwi podobnie opatrzone
prowadzi³y do innego przedzia³u,
sk¹d znajdowa³o siê wyjcie na cmentarz. Na koñcu tego przedzia³u by³y
tak¿e drewniane schody prowadz¹ce na górê.
Nieopodal cerkwi znajdowa³ siê
cmentarz. Obsadzony by³ naoko³o topolami, bez ¿adnego ogrodzenia. Na
rogu cmentarza sta³a wówczas murowana dzwonnica, dachówk¹ pokryta, z trzema "mniejszej wielkoci"
dzwonami. Mogi³y znajdowa³y siê
równie¿ przy drodze bitej prowadz¹cej do Bia³ej (czyli przy dzisiejszej
ulicy Wojska Polskiego), obsadzone
drzewami, równie¿ bez ¿adnego
ogrodzenia.
Wewn¹trz cerkwi umieszczony by³
wielki o³tarz z drzewa zrobiony, "r¿niêciami snycerskimi ozdobiony, malowany bia³ym kolorem", w którym mieci³ siê obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej na lustrze malowany, ka-

mieniami wiêkszymi i mniejszymi
ozdobiony. Zas³ania³a go zasuwa z
obrazem Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia na drzewie malowanym.
U tego o³tarza by³a bia³a drewniana
mensa, na której sta³o bia³e drewniane cyborium z drzwiczkami na zawiasach i zamkiem dla schowania Najwiêtszego Sakramentu. Przed o³tarzem znajdowa³y siê carskie wrota,
"usuniête aby zrobiæ miejsce nowym,
które wkrótce mia³y byæ sprowadzone z Warszawy". Stare (carskie wrota) wykonane by³y z tarcic, kratow¹
robot¹ na zawiasach ¿elaznych z
¿elazn¹ zasuwk¹. Przy nich z jednej
i z drugiej strony by³o dwoje drzwi
mniejszych. Ca³a struktura pomalowana by³a na popielato i inne kolory.
Na niej widnia³y wizerunki: Chrystusa
Zbawiciela, w. Jana Chrzciciela, Matki Boskiej Bolesnej na p³ótnie malowane. Ni¿ej znajdowa³y siê obrazy:
Chrystusa Zbawiciela, Matki Boskiej,
w. Barbary i w. Grzegorza na drewnie malowane. Na drzwiach bocznych
znajdowa³y siê postacie: w. Stefana i
w. Wawrzyñca malowane na p³ótnie.
Po obu stronach o³tarza wielkiego
znajdowa³y siê boczne o³tarze. Z prawej strony by³ o³tarz na bia³o pomalowany z drewnian¹ mens¹ i umieszczonym obrazem w. Jana Ewangelisty,
ozdobiony sukienk¹ srebrn¹ i koron¹.
Po lewej stronie by³ podobny o³tarz z
obrazem w. Hieronima malowany na
p³ótnie. Obydwa o³tarze ozdabia³y
anio³y wykonane z drewna.
Oprócz powy¿szych o³tarzy w cer-

Cerkiew w Terespolu w okresie I Wojny wiatowej (1916)
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kwi by³y jeszcze dwa o³tarze umieszczone na cianie. Na prawej stronie
znajdowa³ siê o³tarz ró¿owym kolorem
malowany z mens¹ drewnian¹, w którym mieci³ siê obraz w. Miko³aja na
p³ótnie malowany. Naprzeciwko znajdowa³ siê podobny o³tarz z obrazem
w. Bazylego Wielkiego, równie¿ na
p³ótnie malowany.
Tak wiêc z przeprowadzonego w
dniu 4 (16) listopada 1845 roku spisu
wyposa¿enia cerkwi dowiadujemy
siê, ¿e stare cesarskie wrota zosta³y
z cerkwi usuniête "aby zrobiæ miejsca
nowym", a nowe zosta³y dopiero zamówione. Cerkiew by³a wówczas bez
ikonostasu, a jej g³ówny o³tarz stanowi³a ikona Matki Boskiej Czêstochowskiej malowana na szkle.
W XVII i XVIII w. w kanonie ikon
czczonych w cerkwi prawos³awnej
wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej pojawi³ siê najpierw w wi¹tyniach prawos³awnych na Ukrainie, a
nastêpnie w Rosji - i nie by³o w tym
nic niezwyk³ego, ¿e stanowi³ tak¿e
element wystroju unickiej cerkwi w
Terespolu. Poza tym znajdowa³o siê
tam wówczas kilka innych ikon.
Parafia unicka w Terespolu obejmowa³a miasto Terespol i wsie £obaczew, B³otków, Lechuty i Ogrodniki
(nieistniej¹c¹ dzi wie nad Bugiem),
a wiêc by³a to parafia doæ uboga.
Parafia nale¿a³a do dekanatu kodeñskiego. Ze spisu dowiadujemy siê, ¿e
zabudowania plebañskie sp³onê³y
jeszcze podczas po¿aru 20 listopada 1833 roku, a pozosta³e zabudowania - stodo³a, obora i stajnia niszcza³y. Cerkiew znalaz³a siê wkrótce
na uboczu, poza miastem. W zwi¹zku z budow¹ Twierdzy Brzeskiej decyzj¹ cara Miko³aja I centrum Terespola przesuniêto o dwie wiorsty na
zachód, za Konowicê, przeniesiono
tak¿e na pó³noc stary Brzeæ i zmieniono nieco bieg Bugu.
Znani s¹ z nazwisk proboszczowie
i administratorzy unickiej cerkwi w
Terespolu z XIX wieku a¿ do jej kasacji. Byli nimi m.in. ks. Micha³ Gor¹czko (1804-1827), a nastêpnie ks.
Eliasz Sakowicz (1827-1831), który
za sprzyjanie powstaniu listopadowemu , a póniej stronnictwu Czartoryskich, zosta³ pozbawiony swojej funkcji. Kolejnym proboszczem by³ ks. Jan
migielski (1848-1849), który póniej
mia³ k³opoty z gubernatorem siedlec-
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kim za udzia³ swoich synów w powstaniu styczniowym. Z innych administratorów parafii unickiej w Terespolu nale¿y wymieniæ ks. Kaliksta Koncewicza
(ok. 1831-1848), ks. Ignacego Pyszczyñskiego (1849-1854), ks. Jerzego
Koncewicza (ok. 1855-1865), który
zosta³ pozbawiony probostwa za udzia³
w powstaniu styczniowym oraz ksiê¿y
Justyna Budzi³³owicza (1865) i Ludwika Mazanowskiego (ok. 1859-1872).
Ostatni¹ funkcjê proboszcza parafii
unickiej sprawowa³ ks. Feliks Micha³owski do roku 1873.
Ze spisu z roku 1845 dowiadujemy
siê, ¿e w cerkwi terespolskiej znajdowa³y siê organy i by³ w niej wybudowany chór. Niebawem pojawi³y siê w niej
tak¿e ³awki, konfesjona³, ambona,
dzwonki oraz niektóre uroczystoci
przeniesione z Kocio³a katolickiego,
które obce by³y dla liturgii prawos³awnej (np. uroczystoci Bo¿ego Cia³a).
By³y one pretekstem do kasacji unii.
Rosjanie zawsze traktowali unitów jako
zdrajców prawos³awia. Ju¿ w roku 1839
Synod Rosyjskiego Kocio³a Prawos³awnego og³osi³ kasacjê unii na terenach Cesarstwa Rosyjskiego, natomiast na ziemiach Królestwa Polskiego do jej urzeczywistnienia przyst¹piono w roku 1873, kiedy tak¿e parafia
terespolska zosta³a w³¹czona do
che³mskiej diecezji prawos³awnej. Liczba parafian liczy³a wówczas oko³o 950
osób, lecz prawie 70% z nich okaza³o
siê "upotwujuszczymi" i przesta³o chodziæ do cerkwi. Jednak ju¿ w roku 1892
parafia liczy³a 1555 wiernych, do czego walnie przyczyni³ siê stacjonuj¹cy
w Terespolu 2 Pu³k Kozaków Orenburskich.
Ostatni proboszcz unicki Feliks Micha³owski by³ tak¿e pierwszym proboszczem prawos³awnej ju¿ cerkwi w
Terespolu. Funkcjê tê sprawowa³ przez
kolejne 11 lat, w czasie których zosta³
przeprowadzony generalny remont
cerkwi. Odnowiona cerkiew zosta³a
uroczycie wywiêcona w dniu 11 listopada 1881 roku. W roku 1884 nowym
proboszczem zosta³ ks. Miko³aj £opatyñski. W czasie jego kadencji trwaj¹cej do roku 1900 terespolska cerkiew
prze¿ywa³a swój renesans i rzeczywicie w tym okresie du¿o tu siê dzia³o.
Przede wszystkim w roku 1892 zosta³a wybudowana druga drewniana cerkiew cmentarna p.w. Zmartwychwstania Pañskiego. Z tej okazji wizytacji
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parafii i powiêcenia cerkwi filialnej na
cmentarzu dokona³ w dniu 5 maja 1892
roku arcybiskup warszawsko-che³mski
Flawian. W 16 lat po pierwszym remoncie terespolskiej cerkwi przyst¹piono ponownie do jej remontu generalnego. Wykonany on zosta³ w latach
1897-1898 wed³ug projektu in¿yniera
twierdzy brzeskiej N.I.Fiodorowa. Freski cienne i ikony w liczbie 37 "rozpisali" malarze-ikonopici Atanazy Tulski i Aleksy Lizunow, którzy akurat w
tym czasie odbywali zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w Brzeciu. Za o³tarzem
namalowali dwukrotnie wiêkszy od rozmiarów cz³owieka fresk "Gospoda wo
S³awie", namalowali te¿ ikony Zbawiciela, w. Bazylego Wielkiego, w.
Grzegorza Teologa, w. Jana Z³otoustego, wiêtych Cyryla i Metodego,
w. Równego Aposto³om Ksiêcia W³odzimierza, a na cianach bocznych
wykonali freski Czterech Ewangelistów, Ukrzy¿owanie i Zmartwychwstanie.
W dniu 26 wrzenia 1898 roku odby³a siê bardzo uroczysta i zarazem
widowiskowa rekonsekracja odnowionej cerkwi, której przewodniczy³ w imieniu ciê¿ko chorego arcybiskupa Hieronima, lubelski biskup-elekt German.
G³ównym wydarzeniem tego dnia by³o
powiêcenie dzwonu. Jego fundatorem by³ sam car Miko³aj II. Dzwon przyjecha³ do Terespola kolej¹, a ze stacji
kolejowej eskortowa³ go pododdzia³
Kozaków dowodzonych przez esau³a
S.I. Jeresienkowa. Dzwon zosta³ zawieszony na specjalnie przebudowanej na tê uroczystoæ dzwonnicy, na
której wmurowano trzy zawieszenia
dzwonów i wykonano czterospadowy
dach. Uroczystoæ uwietni³a obecnoæ przedstawicieli najwy¿szych
w³adz administracyjnych i wojskowych
z Petersburga i Moskwy, obecni byli
m.in. genera³-lejtnant Bernghardt,
pp³k. Czikmariew, pp³k. Fiedorow, a
tak¿e burmistrz Terespola W.A.Martyniuk.
Cerkiew przechodzi³a w tym czasie
swój rozkwit i nadal by³a hojnie wyposa¿ana przez sponsorów, np. w roku
1902 szef garnizonu kpt. F.K.Charkiewicz przekaza³ cerkwi ikonê w. Aleksandra Newskiego, a na Paschê roku
1905 wy¿szy urzêdnik z Sankt Petersburga A.N.Niko³ajew ofiarowa³ cerkwi
ikonê Tichwiñskiej Matki Bo¿ej oraz
Dokoñczenie na str 28
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lampê i olej do niej, p³aszczennicê
napriestoln¹, kriestilnyj jaszczyk, trzy
podwieczniki, paschalny trójwiecznik , srebrn¹ kadzielnicê , 3 jedwabne chusty i 2 funty woskowych wiec.
Poza tym z zebranych na remont
cerkwi funduszy w wysokoci przekraczaj¹cej 6800 rubli zdo³ano równie¿ wybudowaæ i oddaæ do u¿ytku
parafialn¹ szko³ê pisania, dzia³aj¹c¹
od 1898 r. Administratorem cerkwi by³
w tym czasie ks. Micha³ Wachowicz.
Po roku 1905 cerkiew w Terespolu
przechodzi³a pewnego rodzaju "kryzys wiary". Przyczyni³ siê do tego
"ukaz tolerancyjny" cara Miko³aja II o
swobodzie wyznañ religijnych oraz
otwarcie w lutym 1906 r. kocio³a katolickiego w Terespolu, który by³ zamkniêty przez 15 lat. W tym czasie
czêæ dawnych unitów ponownie odesz³a od cerkwi. Jednak cerkiew wci¹¿
mia³a siê dobrze, poniewa¿ w Terespolu mieszka³o wielu Rosjan i stacjonowa³o tu wojsko, których liczba
systematycznie powiêksza³a siê a¿
do wybuchu I Wojny wiatowej.
Dzia³ania wojenne objê³y Terespol
w 1915 roku. Pora¿ka wojsk rosyjskich na zachodzie doprowadzi³a do
odwrotu tych wojsk na wschód, co
poci¹gnê³o za sob¹ przymusow¹ deportacjê urzêdów i ludnoci pochodzenia rosyjskiego w g³¹b Rosji, póniej tak¿e polskiej ludnoci cywilnej.
Komendant twierdzy brzeskiej w
czerwcu 1915 r. wyda³ rozkaz o przymusowej deportacji do Rosji wszystkich rodzin mieszkaj¹cych poni¿ej 10
wiorst od umocnieñ obronnych twierdzy. Z naszej strony Bugu by³ to rejon Terespola i okolicznych wsi. Wysiedlanie ludnoci przeprowadzono w
sposób doæ brutalny w dniach od
15 do 19 sierpnia 1915 r. W kilka dni
póniej podczas dzia³añ wojennych
ucierpia³y wszystkie trzy cerkwie le¿¹ce w regionie - cerkiew w Koroszczynie zosta³a spalona, cerkiew w
Kobylanach na skutek ostrza³u artyleryjskiego straci³a wie¿e, dach i
czêæ sufitu, natomiast w cerkwi w
Terespolu rozlokowa³y siê wojska niemieckie i doprowadzi³y do jej ca³kowitej dewastacji. W czasie mronej
zimy 1915/16 r. do opalania kuchni
polowej ¿o³nierze niemieccy u¿yli
drewnianych elementów z cerkwi i
spalili ikonostas.
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Dzia³ania wojenne zakoñczy³y siê w
Terespolu póniej ni¿ na pozosta³ych
ziemiach dawnej Kongresówki, bo dopiero w lutym 1919 roku, a miasto by³o
wówczas mocno zniszczone i niemal
wyludnione. Wywiezieni w g³¹b Rosji
"bie¿eñcy" powracali do swoich domów
jeszcze przez kilka lat, np. w roku 1921
w Terespolu mieszka³o zaledwie 124
osób wyznania prawos³awnego i 4 unitów.. Nie s¹ znane szczegó³y reaktywowania cerkwi po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. By³ to okres trudny dla
Cerkwi prawos³awnej w Polsce, wkrótce rozpoczê³y siê akcje rewindykacyjne oraz burzenie i zamykanie prawos³awnych wi¹tyñ. Cerkiew w Terespolu by³a zdewastowana, wszystkiego w
niej brakowa³o. Wiadomo, ¿e z zamkniêtej przez w³adze pañstwowe cerkwi w Horbowie przywieziono do Terespola niektóre elementy ikonostasu,

Ks.Arkadiusz Nikolski proboszcz cerkwi
obrz¹dku bizantyjsko-s³owiañskiego
w Terespolu w latach 1926-1938

czêæ wyposa¿enia sprowadzono z
rejonu Brzecia. Cerkiew terespolska
dzia³a³a pocz¹tkowo jako prawos³awna, a od roku 1926 ju¿ jako neounicka
W tym czasie przyby³ do Terespola
ks. Arkadiusz Nikolski - postaæ do dzisiaj negatywnie oceniana przez historyków prawos³awnych jako konwertyta. By³ to jednak kap³an bardzo dowiadczony i do pewnego stopnia prekursor dzisiejszego ekumenizmu. Z
pochodzenia by³ Rosjaninem. Urodzi³
siê 27 stycznia 1871 r. w guberni
pskowskiej, w rodzinie kap³ana prawos³awnego. Jako kap³an pracowa³ w

1/2011
Petersburgu i innych miejscowociach
metropolii petersburskiej, a po rewolucji pracowa³ jako kapelan wojskowy
w armiach walcz¹cych z bolszewikami, wpierw w armii gen. Judenicza, a
nastêpnie w armii bia³oruskiej gen.
Ba³achowicza (walcz¹cej po stronie
Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej). W 1921 roku osiad³ w Polsce
i rozpocz¹³ pracê na Podlasiu. Zosta³
proboszczem parafii prawos³awnej w
Kobylanach, by³ jednoczenie kapelanem prawos³awnym w okrêgu wojskowym Bia³a Podlaska. W roku 1926
doæ nieoczekiwanie obj¹³ parafiê prawos³awn¹ w Terespolu i przeszed³
wraz z wiernymi na obrz¹dek bizantyjsko-s³owiañski.
Ks. Arkadiusz Nikolski od pocz¹tku
swojej dzia³alnoci w Terespolu nawi¹za³ bardzo dobre stosunki ze spo³ecznoci¹ katolick¹, do czego przyczyni³
siê miêdzy innymi fakt, ¿e podczas
uroczystego powrotu w 1927 roku obrazu Matki Boskiej Kodeñskiej z Czêstochowy do Kodnia, obraz ten podczas pobytu w Terespolu w dniu 3
wrzenia zosta³ wystawiony najpierw
w kociele, a póniej tak¿e w cerkwi.
Ks. Nikolski bra³ udzia³ w odprowadzaniu obrazu do Kodnia i celebrowa³
jedn¹ z modlitw przy obrazie wystawionym na o³tarzu polowym w Kodniu
Sprawozdawca z tamtego okresu napisa³: "Spotyka siê obrz¹dek ³aciñski
ze wschodnim. Celebruje archirej terespolski, Nikolski. piewa mu przelicznym wtórem po cerkiewno-s³owiañsku jego chór parafialny. Oto jednoæ kocio³a bez wzglêdu na ró¿nicê rubryk i rytua³u".
Gorzej wygl¹da³a relacja terespolskich unitów z Cerkwi¹ prawos³awn¹.
Syn ks. Arkadiusza Nikolskiego, tak¿e ksi¹dz, Aleksander Nikolski narazi³ siê hierarchom prawos³awnym
przede wszystkim prokocieln¹ broszur¹ "Kamieñ Cerkwi", któr¹ wyda³ w
iloci 300 egz. i rozprowadza³ na odpucie, a tak¿e faktem, ¿e utworzy³
przy cerkwi kó³ko ró¿añcowe, które
by³o obce prawos³awiu. Ró¿nie wygl¹da³a w tym czasie liczba unitów w Terespolu. Wg protoko³u powizytacyjnego katolickiego biskupa podlaskiego Henryka Przedzieckiego ,w roku
1931 ¿y³o ich w Terespolu oko³o 1000
(do kocio³a przesz³o 81 osób), pod
koniec lat trzydziestych ich liczba spad³a do oko³o 480, póniej 410 osób.
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Ks. Aradiusz Nikolski zmar³ 8 stycznia 1938 r na zawa³ serca, jego syn
ks. Aleksander Nikolski, który obj¹³ po
ojcu parafiê w Terespolu (by³ przedtem proboszczem w Kostom³otach),
zmar³ 28 sierpnia 1941 r. i zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu
prawos³awnym. By³ ostatnim ksiêdzem unickim, bowiem w dniu 22 maja
1941 roku mieszkaj¹cy w Jab³ecznej
biskup Tymoteusz Szretter w asycie
o. hieromnicha Alipiusza Ko³odko reaktywowa³ na nowo parafiê prawos³awn¹ w Terespolu.
W okresie okupacji proboszczem
parafii prawos³awnej by³ ks. Alipiusz
Ko³odko (1941-1947. Jego nastêpc¹
zosta³ ks. Antoni Tatiewski (19471950), póniej ks.Aleksander Tokarewski (1950-1951). By³ to okres trudny dla cerkwi w Terespolu ze wzglêdu
na zaniedbania materialne (cerkiew
wymaga³a remontu, w op³akanym stanie znajdowa³y siê pomieszczenia
parafialne),stawiane te¿ by³y zarzuty
pierwszemu z tych proboszczów o
zaniedbaniach natury religijnej (proboszcz nie prowadzi³ lekcji religii dla
dzieci prawos³awnych). Poza tym w
okresie powojennym nast¹pi³ znaczny ruch ludnoci, do czego przyczyni³a siê akcja "Wis³a" w pierwszej po³owie roku 1947, gdy przymusowo zaczêto wysiedlaæ na ziemie zachodnie
ludnoæ pochodzenia ukraiñskiego, do
której zaliczano prawos³awnych. Jeszcze przed akcj¹ "Wis³a", w lutym 1947
r. prawos³awna parafia terespolska liczy³a 281 osób. W jej sk³ad wchodzi³y wsie: B³otków Du¿y i Ma³y, Krzyczew, Kuzawka, Lechuty Ma³e, £obaczew Du¿y, Michalków, Mokrany Stare i miasto Terespol. Po akcji "Wis³a"
ubytki ludnoci prawos³awnej by³y
znaczne. Jednak liczba wyznawców
prawos³awia nie zmala³a drastycznie,
gdy¿ w roku 1951 by³o jeszcze 250
osób (przyczynili siê do tego repatrianci zza Buga, którzy osiedlili siê w Terespolu).
Kolejnymi proboszczami parafii terespolskiej byli: ks. Piotr Kosacki
(1951-1958), ks. Wincenty Pugacewicz (1958-1983), ks. Piotr Olifieruk
(1983-1984), ks. Jerzy Krysiak (19841986), ks. S³awomir Bo³tryk (19861989), ks. Aleksy Subotko 19891993), ks. Andrzej £o (1993-1994).
Cerkiew terespolska po d³ugim okresie zastoju i stagnacji, gdy material-
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dzin. Liczba ta nie jest jednak adekwatna do obecnych wydarzeñ. Od
czasu, gdy w padzierniku 2010 r. ikony zaczê³y p³akaæ, cerkiew w Terespolu sta³a siê znana szeroko w Polsce i
na wiecie i z trudem mieci³a wszystkich ludzi, którzy zaczêli j¹ odwiedzaæ
Justyna Sowa
Janusz Tarasiuk

Ks. Jaros³aw £o proboszcz cerkwi
od roku 1998

nie niewiele siê w niej zmienia³o, uaktywni³a siê dopiero podczas administracji dwóch ostatnich jej proboszczów: ks. Aleksego Andrejuka (19941998) i ks. Jaros³awa £osia, który jest
proboszczem od 15 sierpnia 1998
roku. Ks. Aleksy Andrejuk sta³ siê znany szeroko poza Terespolem jako organizator Przegl¹du Chórów Kolêdniczych, który niebawem przekszta³ci³
siê w Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd
Wschodnios³owiañskich i sta³ siê jedn¹
z najbardziej znacz¹cych imprez kulturalnych w naszym województwie.
Kadencja proboszcza ks. Jaros³awa
£osia odznacza siê kontynuacj¹ pracy swojego poprzednika i doæ
wszechstronn¹ dzia³alnoci¹ w wielu
dziedzinach ¿ycia cerkiewnego. Parafia terespolska obs³uguje obecnie cerkiew filialn¹ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Pañskiego w Dobratyczach, która
pierwotnie znajdowa³a siê w Cycowie
w pow. ³êczyñskim i dwa cmentarze parafialny w Terespolu z kaplic¹ pw.
Zmartwychwstania Pañskiego oraz w
Dobratyczach. W ostatnich latach wybudowano dom parafialny, wykonano
ogrodzenie terespolskiego cmentarza
i przede wszystkim odnowiono wnêtrze i elewacjê cerkwi i dzwonnicy, oraz
zainstalowano w cerkwi a¿urowy, rzebiony po mistrzowsku ikonostas. Od
29 listopada 2009r. przy cerkwi dzia³a Nadbu¿añskie Centrum Kultury Prawos³awnej. Statystycznie rzecz bior¹c
do cerkwi prawos³awnej nale¿y dzisiaj oko³o 200 osób , a kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹ przyjmuje 40 ro-

ród³a:
1.Grzegorz Pelica: Terespol - (cerkiew) w. ap. Jana Teologa,
Bardzo cenny tekst z internetu, ale
z b³êdami. Autor myli zakonników dominikanów obserwantów, którzy posiadali klasztor w Terespolu, z zakonnikami paulinami, którzy nigdy tu nie
mieszkali i na terenie Terespola nie
dzia³ali przeciw prawos³awiu. Myli tak¿e ks. Arkadiusza Nikolskiego, który
w roku 1926 przyj¹³ neouniê w cerkwi
terespolskiej, z jego synem Aleksandrem, póniejszym proboszczem tej
cerkwi.
2. Justyna Sowa - archiwum prywatne: kopia dokumentu z roku 1845 na
temat . wyposa¿enia cerkwi terespolskiej z Archiwum Pañstwowego w
Lublinie.
3. Janusz Tarasiuk: Cerkiew w £obaczewie, w: Goniec Terespolski nr 64/
2003.
4. Waldemar Deluga: Ukraiñskie wyobra¿enie cudownych ikon maryjnych
z XVII i XVIII wieku. Brak danych o
edycji ksi¹¿kowej, tekst z internetu.
5.Bogus³aw Korzeniewski: Po³udniowe Podlasie w okresie I Wojny wiatowej, Bia³a Podlaska 2009
6. Felicjan S³awoj Sk³adkowski: Moja
s³u¿ba w Brygadzie. Pamiêtnik polowy, Warszawa 1980 (informacje o
cerkwi w Kobylanach).
7. Arkadiusz Nikolski, tekst niepodpisany, w: Oriens, nr 2/1938
8. W. Kneblewski: Kodeñ Sapiehów
w obliczu wielkich uroczystoci, w:
Tygodnik Ilustrowany nr 38/1927
9. Andrzej T³omacki : Stosunki wyznaniowe w Polsce w latach 19441953 na przyk³adzie powiatu bialskiego, Warszawa 2010.
10. Wykorzysta³em notatki z rozmowy przeprowadzonej w roku 1991 z
ks. Aleksym Subotko na temat. cerkwi w Terespolu w okresie I Wojny
wiatowej i po jej zakoñczeniu (J.T).
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Archimandryta Ojciec Roman Piêtka MIC
Ryszard Piêtka urodzi³ siê 7 listopada boszcz zorganizowa³ bazê noclegow¹ i zyka ³aciñskiego w nowicjacie, t³umacza
1937 r. w Ostro³êce k. Warki, w rodzinie w obrazowy sposób przekazywa³ im wia- ³aciñskich i staros³owiañskich pozycji
rolniczej Stanis³awy z £uczaków i Stani- domoci o jednoci miêdzy Kocio³ami oraz s³u¿y³ jako spowiednik greckokatos³awa Piêtków. Po ukoñczeniu szko³y Wschodu i Zachodu. Kostom³ock¹ cer- lickich seminarzystów odbywaj¹cych
podstawowej kontynuowa³ naukê w li- kiew w. Nikity po beatyfikacji mêczen- studia w Lublinie.
ceum ogólnokszta³c¹cym w Górze Kal- ników z Pratulina uczyni³ szczególnym
W 2008 r. wykryto u niego chorobê
warii. Tam pozna³ ksiê¿y marianów i zro- miejscem ich kultu.
nowotworow¹, która sukcesywnie pogardzi³a siê w nim myl o ¿yciu zakonnym.
W kolejnych latach pos³ugi w Kostom- sza³a stan jego zdrowia. Mimo cierpieW 1953 r. rozpocz¹³ nowicjat w domu ³otach opracowa³ Menologion - spis wiê- nia o. Roman stara³ siê s³u¿yæ Kocio³ozakonnym w Skórcu k. Siedlec, który za- tych czczonych w Kociele wschodnim wi na miarê swoich mo¿liwoci, m.in. w
koñczy³ z³o¿eniem pierwszych lubów (biogramy i teksty liturgiczne), który by³ 2009 r. zredagowa³ reprint XVIII-wieczzakonnych 15 sierpnia 1954 r.
pioniersk¹ pozycj¹ wydawnicz¹ na tere- nej ksi¹¿ki Missja bialska XX. BazyliaNastêpnie rozpocz¹³ studia seminaryj- nie Polski. T³umaczy³ tak¿e na jêzyk pol- nów autorstwa bazylianina o. Tymotene w Gietrzwa³dzie na Warmii, które - ski ³aciñskie dzie³a, g³ównie autorstwa b³. usza Szczurowskiego.
zgodnie z ówczesnym zwyczajem - prze- Stanis³awa Papczyñskiego, za³o¿yciela
Zmar³ w godzinach wieczornych w
rwa³ w celu odbycia pos³ugi w mariañ- marianów. Redagowa³ i wydawa³ od 1984 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.
skim domu zakonnym i parafii w War- r. informator Sanktuarium Unitów Pod- w. Jana z Dukli w Lublinie prze¿ywszy
szawie na Pradze. W pierwszych latach laskich Kostom³otach "Nicetas". Napisa³ 74 lata ¿ycia, w tym 57 lat profesji zakleryckich studiów pozna³ o. Tokonnej i 47 kap³añstwa.
masza Podziawê MIC, kap³aoprac.
na wschodniego obrz¹dku, któJustyna Sowa na podstawie
ry powróci³ z sowieckich ³agrów
artyku³u Krzysztofa Trojana
i wyk³ada³ filozofiê w mariañMIC
skim studium zakonnym. Pod
* * *
jego wp³ywem zacz¹³ uczyæ siê
Ojciec archimandryta Rorytu bizantyñskiego-s³owiañman Ryszard Piêtka przez
skiego oraz poznawaæ greck¹
wszystkie lata swojej pos³ugi
tradycjê chrzecijañstwa. Kolejzakonnej i kap³añskiej w Kone lata studiów odby³ w semistom³otach by³ bardzo bliskim
narium we W³oc³awku. 15
wspó³pracownikiem a przede
sierpnia 1960 r. z³o¿y³ wiewszystkim serdecznym przyczyst¹ profesjê zakonn¹, a 21
jacielem redakcji "Goñca Teczerwca 1964 r. przyj¹³ wiêcerespolskiego" i miasta TereRedakcja "Goñca Terespolskiego" na uroczystociach przy
nia prezbiteratu z r¹k abp. Kaspola. Na wszystkie uroczycerkwi w Kostom³otach 17.06.2001. Stoj¹ od lewej: Marek
zimierza Majdañskiego
stoci religijne, a szczególnie
Ferens, Krzysztof Tarasiuk, Justyna Sowa, ojciec Roman
Pierwszy rok kap³añstwa
na odpust ku czci w. Nikity,
Piêtka, Janusz Tarasiuk. Fot Dariusz Sowa
spêdzi³ w Skórcu, gdzie pos³uzawsze zaprasza³ do kostomgiwa³ jako wikariusz w miejscowej para- ¯ywot wiêtego Mêczennika Nikity "Ni- ³ockiej cerkwi redaktorów "Goñca Terefii i katecheta dzieci. Nastêpnie zosta³ cetas", który ukaza³ siê drukiem w 1985. spolskiego" i spo³ecznoæ Terespola. By³
skierowany do Lublina, gdzie odby³ stu- Przez wiele lat prowadzi³ zajêcia z jêzy- niezmiernie wdziêczny redakcji nie tyldia z filologii klasycznej na KUL. By³ to ka ³aciñskiego w nowicjacie marianów w ko za uczestnictwo w nabo¿eñstwach
okres posoborowy, który w ¿yciu m³ode- Skórcu oraz w zakonnym seminarium w ale za propagowanie wiedzy o chrzecigo ksiêdza Ryszarda zaznaczy³ siê Lublinie.
jañstwie w obrz¹dku bizantyjskim, o unii
szczególn¹ wra¿liwoci¹ na kwestie ekuJego d³ugoletnia gorliwa dzia³alnoæ w i unitach na ³amach terespolskiego pimenizmu. W czasie pobytu na studiach neounickiej parafii oraz skuteczna pra- sma. Zawsze przemi³o i serdecznie wita³
nawi¹za³ on tak¿e kontakt z probosz- ca na rzecz rozwoju obrz¹dku grecko- redaktorów gazety podczas indywidualczem jedynej neounickiej parafii w Pol- katolickiego zosta³a w 1998 r. nagrodzo- nych odwiedzin w Kostom³otach.
sce w Kostom³otach n. Bugiem, ks. Alek- na przez Stolicê Apostolsk¹ godnoci¹
26 marca 2002 r., mimo rozwijaj¹cej
sandrem Pry³uckim. W 1968 r. bp sie- archimandryty (odpowiednik opata w ry- siê choroby i przebytego wylewu, ojciec
dlecki Ignacy wirski - na ¿yczenie pre- cie ³aciñskim). W tym samym roku zo- Roman znalaz³ czas i si³y, by przyjechaæ
fekta watykañskiej Kongregacji Kocio- sta³ odznaczony przez ks. kard. Józefa na Spotkanie z autorytetem do uczniów
³ów Wschodnich kard. Maksymiliana Glempa z³otym medalem Zas³u¿ony dla Gimnazjum Publicznego nr 2 w TerespoFürstenberga - mianowa³ ks. Ryszarda Kocio³a i Narodu (Ecclesiae Populoque lu, na zaproszenie Justyny Sowy, redakwikariuszem kooperatorem parafii Ko- servitium praestanti).
torki "Goñca" i nauczycielki historii w
stom³oty. Zgodnie ze wschodni¹ tradycj¹
W 2007 r., na skutek problemów zdro- Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
monastyczn¹ zacz¹³ u¿ywaæ zakonne- wotnych po przebytej chorobie udaru Terespolu. Zawsze mi³o goci³ w Kogo imienia Roman. W 1969 r. zosta³ pro- mózgu, zrezygnowa³ z urzêdu probosz- stom³otach gimnazjalistów "dwójki", któboszczem w Kostom³otach.
cza w Kostom³otach i przez w³adze za- rzy nie raz jad¹c rowerami na biwak do
O. Roman stara³ siê krzewiæ bizan- konne zosta³ przeniesiony do Mariañ- Kodnia, odwiedzali ojca Romana. Rówtyñsk¹ tradycjê kocieln¹ na ró¿ne spo- skiego Domu Studiów wiêtych Cyryla i nie¿ wiele razy uczniowie i nauczyciele
soby. Parafia w Kostom³otach przyci¹- Metodego w Lublinie. Jako rezydent- Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
ga³a wielu m³odych ludzi, dla których pro- emeryt kontynuowa³ pos³ugê lektora jê- Terespolu przybywali z wycieczk¹ do
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szawskiego obrz¹dku bizantyñskoukraiñskiego. Mszy wiêtej w obrz¹dku
rzymskim przewodniczy³ bp Mieczys³aw
Cis³o, administrator archidiecezji lubelskiej. Wokó³ o³tarza zgromadzi³o siê
oko³o 60 kap³anów obrz¹dków rzymskiego i bizantyñskiego. Rodzina, parafianie z Kostom³ot i Lublina, bracia
zakonni i klerycy, siostry zakonne z kilku zgromadzeñ, liczne grono przyjació³
i znajomych ojca Romana - wype³nili po
brzegi parafialn¹ kaplicê.
Na pocz¹tku nabo¿eñstwa bp M. Cis³o wspomnia³ o wielkim wk³adzie zmar³ego w lubelskie dzie³o ekumenii. Homiliê pogrzebow¹ wyg³osi³ o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski Kocio³a katolickiego rytu
bizantyñsko-bia³oruskiego, duchowy
uczeñ p. archimandryty Romana. Zauwa¿y³ on, i¿ na liturgii pogrzebowej
zgromadzili siê duchowni i wierni nie
tylko z ró¿nych regionów Polski, ale takW sobotê 26 marca 2011 r. w Lublinie
¿e z zagranicy z Austrii, Bia³orusi, £otwy,
odszed³ archimandryta ojciec Roman
Rosji, Ukrainy, W³och, ponadto repreRyszard Piêtka MIC. Od 1968 do 2007
zentuj¹cy ró¿ne obrz¹dki katolickie oraz
r. wiernie s³u¿y³ Bogu i Kocio³owi w jeinne wyznania chrzecijañskie. Tak szedynej neounickiej parafii rytu bizantyñrokie spektrum uczestników pogrzebu
sko-s³owiañskiego w Polsce w Kostomwiadczy o tym, i¿ misja o. Romana ³otach nad Bugiem.
który stara³ siê ¿yciem i czynami powta31 marca 2011 r. po¿egna³a ojca Rorzaæ Jezusow¹ probê "Ojcze, spraw,
mana spo³ecznoæ kostom³ockiej paaby byli jedno" - przynios³a ogromne
rafii oraz przyjaciele i znajomi. Bardzo
owoce.
liczne grono zgromadzi³o siê przed cerPrzed zakoñczeniem liturgii wikariusz
kwi¹ w. Nikity przed godzin¹ 16.00,
prowincjalny ks. Eugeniusz Zarzeczny
¿eby powitaæ cia³o zmar³ego. W procepodziêkowa³ za wiadectwo ¿ycia i posji, która wyruszy³a z parafialnej wi¹s³ugi zmar³ego oraz jego nieustann¹
tyni, uda³ siê kondukt do cerkiewnej brapracê i troskê o to, by wielu m³odych
my, by przywitaæ doczesne szcz¹tki arwspó³braci nauczyæ oddychania "dwochimandryty ojca Romana. Po wstêpma p³ucami Kocio³a - Wschodu i Zanej modlitwie, przy piewie parafialnechodu". Wyrazi³ tak¿e wdziêcznoæ pago chóru duchowni wprowadzili trumnê
rafianom z Kostom³ot, którzy przed 40
do cerkwi. By zgromadzeni mogli po raz
lat wspierali swojego dawnego proostatni zobaczyæ ojca Romana
boszcza.
odkryto wieko trumny. Parafianie,
Potem kondukt pogrzebowy uda³ siê
przyjaciele i znajomi sk³adaj¹c
na cmentarz przy ulicy Unickiej. Przy
wieñce i wi¹zanki kwiatów ¿egnali
grobie marianów odprawione zosta³y
ojca Romana. Nastêpnie przez
odprawione ostanie obrzêdy po¿eca³¹ godzinê przy modlitwie i piegnania w rytach ³aciñskim, bizantyñwach czuwali przy trumnie, oczesko-s³owiañskim i bizantyñsko-ukrakuj¹c na ¿a³obn¹ liturgiê.
iñskim; w jêzykach polskim, ukraiñO godz. 17.00 rozpoczê³a siê Liskim i starocerkiewnos³owiañskim.
turgia w. Jana Z³otoustego za du"Albowiem Ty jeste zmartwychszê p. ojca Romana, której przewstaniem, ¿yciem i pokojem s³ugi
wodniczy³ ojciec archimandryta
Twojego archimandryty Romana,
Jan Sergiusz Gajek MIC, wizytaChryste Bo¿e nasz, i Tobie oraz
tor apostolski Kocio³a grekokaprzedwiecznemu Twojemu Ojcu i
tolickiego na Bia³orusi. Uroczyst¹
Nabo¿eñstwo po¿egnalne przy trumnie ojca
liturgiê koncelebrowa³o 17 kap³a- Romana Piêtki w cerkwi p.w. w. Nikity w Kostom³o- Przenajwiêtszemu, dobremu i ¿yciotach. Fot. Piotr Szulc
dajnemu Twojemu Duchowi, oddajenów obrz¹dków greckiego z Polmy chwa³ê, teraz i zawsze i na wieki
ski, Bia³orusi i Rosji oraz ³aciñskiego
Przed liturgi¹ eucharystyczn¹ zostam.in. z Kodnia, Terespola, Bia³ej Pod- ³y odczytane biogramy zmar³ego oraz wieków. Amen". (wozg³as litanii za zmarlaskiej, Ma³aszewicz . Obok licznie zgro- telegramy i listy kondolencyjne bisku- ³ych w rycie bizantyjskim)
Requiem aeternam.
madzonych wiernych, katolików rzym- pów Zbigniewa Kiernikowskiego, ordyWiecznaja pamiat.
skich, unitów i prawos³awnych, uczest- nariusza siedleckiego oraz Jana MarJustyna Sowa
niczyli w niej tak¿e klerycy obydwu ob- tyniaka, metropolity przemysko-war-

unickiej cerkwi, by pog³êbiæ wiedzê o
unitach. Ojciec Romana gawêdziarskim,
pe³nym ciep³a g³osem, z pasj¹ i mi³oci¹
oraz niezwyk³¹ fascynacj¹ wyjania³ m³odzie¿y dzieje wschodniego chrzecijañstwa, oczarowuj¹c s³uchaj¹cych bizantyjsk¹ tradycj¹ kocieln¹.
Ojciec Roman na zawsze poznanie w
naszej pamiêci i sercach jako cz³owiek
niezwykle szlachetny i prawy, m¹dry i
wykszta³cony, skarbnica wiedzy o chrzecijañstwie wschodnim obrz¹dku bizantyjskiego, zaanga¿owany w dzia³alnoæ
ekumeniczn¹.
Justyna Sowa
* * *

Po¿egnanie
archimandryty ojca
Romana Piêtki MIC

rz¹dków oraz zakonnicy, w tym ojcowie
Oblaci Maryi Niepokalanej z pobliskiego Kodnia i przedstawiciele ksiê¿y marianów z Lublina.
Przed homili¹, która wyg³osi³ miejscowy proboszcz ks. Zbigniew Nikoniuk,
przedstawiciel diecezji siedleckiej odczyta³ list od biskupa tej¿e diecezji dotycz¹cy odejcia z tego wiata ojca
Romana. Ksi¹dz proboszcz, przywo³uj¹c przyk³ady z ¿ycia swojego poprzednika, nawo³ywa³ do troski o pielêgnowanie ¿ywej relacji z Bogiem.
Przed zakoñczeniem liturgii g³os zabrali przedstawiciele duchowieñstwa
rzymskokatolickich diecezji siedleckiej
i lubelskiej, grekokatolickich duchownych z Bia³orusi (których o. Roman wielokrotnie goci³ w progach kostom³ockiego monasteru i jako kleryków uczy³
bizantyñskiej liturgii), Zakonu Bo¿ogrobców, Oblatów Maryi Niepokalanej oraz
ojciec archimandryta Sergiusz, jako
przedstawiciel Zgromadzenia Ksiê¿y
Marianów.
Po liturgii eucharystycznej odby³y siê
obrzêdy po¿egnania pod przewodnictwem ks. Z. Nikoniuka. Na koniec celebracji wierni odprowadzili procesyjnie
trumnê z cia³em zmar³ego do samochodu-karawanu, który zawióz³ je z powrotem do Lublina.
Nastêpnego dnia w pi¹tkowe po³udnie
odby³y siê uroczystoci pogrzebowe w
Lublinie. Rozpoczê³y o godzinie 12 w
kaplicy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi
Panny na Bazylianówce. Poprzedzi³o je
modlitewne czuwanie, podczas którego na przemian rozlega³y siê gregoriañskie melodie rzymskiej Liturgii Godzin
oraz cerkiewnej Panichidy.
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Powstanie styczniowe w Kodniu i okolicach
(1863-1864). Fakty i mity.
dr Andrzej T³omacki
Powstanie styczniowe by³o najwiêkszym zbrojnym zrywem niepodleg³ociowym w Polsce okresu zaborów.
Swoim zasiêgiem objê³o zabór rosyjski,
tj. Królestwo Polskie oraz Litwê, wiêksz¹
czêæ Bia³orusi i czêæ Ukrainy. W odró¿nieniu od powstania listopadowego
(z udzia³em ¿o³nierzy regularnych oddzia³ów wojsk polskich), powstanie
styczniowe mia³o charakter wojny partyzanckiej. Ogó³em stoczono ponad
1200 bitew i potyczek, w których zginê³o kilkadziesi¹t tysiêcy powstañców. Po
przegranej powstañców, w ramach carskich represji, okupant uwiêzi³ i rozstrzela³ oko³o 1000 osób. W³adze carskie zes³a³y tak¿e na Syberiê ponad 38 tys.
powstañców. Oko³o 10 tys. osób boj¹c
siê uwiêzienia wyemigrowa³o, g³ównie
na zachód Europy. W ramach reperkusji popowstaniowych w 1867 r. car Aleksander II zlikwidowa³ autonomiê Królestwa Polskiego oraz zainicjowa³ szereg
dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê z
dawnych ziem polskich wszelkich przejawów polskoci. Kolejne lata niewoli rosyjskiej przynios³y tylko tego potwierdzenie.
Bezporedni¹ przyczyn¹, dla której
w³adze powstañcze zadecydowa³y o
jego wybuchu by³a planowana na 26
stycznia 1863 r. a wprowadzona z zaskoczenia w Warszawie w nocy z 14 na
15 stycznia branka. Zwyczajowo pobór
do wojska odbywa³ siê przez losowanie. Jednak tym razem mia³y obowi¹zywaæ imienne listy. W zamierzeniu
margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika rz¹du cywilnego Królestwa Polskiego, branka mia³a na celu
wcieliæ jak najszybciej do wojska carskiego ok. 12 tys. osób podejrzanych o
przynale¿noæ do organizacji patriotycznych. Kierownictwo powstania chc¹c
zapobiec rozprzestrzenieniu siê branki
postanowi³o przypieszyæ wybuch zrywu niepodleg³ociowego. Znakiem do
jego wybuchu by³o og³oszenie (formalnie) 22 stycznia 1863 r. przez Tymczasowy Rz¹d Narodowy manifestu. Jeszcze w tym samym dniu powstanie wybuch³o na terenie Królestwa Polskiego,
1 lutego 1863 r. na terenie by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
W pierwszych dniach zrywu narodo-

wego powstañcy wystawili przeciwko
ponad 100. tysiêcznej okupacyjnej armii carskiej zaledwie ok. 11 tys. ¿o³nierzy, z tego w pierwszych bitwach i potyczkach wziê³o udzia³ zaledwie 6 tysiêcy. Dopiero w trakcie kolejnych tygodni si³y powstañcze uros³y do ok. 20
tysiêcy osób. Warty odnotowania jest
fakt, ¿e: "z przesz³o 160 miejscowoci,
gdzie sta³y wojska rosyjskie, zaatakowano 18, staczaj¹c 33 potyczki. ( ).
Jednak¿e w wyniku tej akcji Rosjanie
musieli zarz¹dziæ koncentracjê swych
wojsk w najwa¿niejszych orodkach administracyjnych i wêz³ach komunikacyjnych - ogó³em ponad 40 miejscowoci,
co si³¹ rzeczy oddawa³o w rêce powstania du¿e obszary, mnóstwo wsi i miasteczek, a przy rozwiniêtej wszêdzie
sprawnej i energicznej organizacji cywilnej pozwala³o mu rozwin¹æ siê i
okrzepn¹æ"(1). "W przypisanym terminie, tj. w nocy z 22 na 23 stycznia lub
te¿ dnia nastêpnego dokonano napadów na 17 garnizonów, a dalszych 7
uderzeñ nast¹pi³o 24 i 25 stycznia. Z
tych 24 ataków przypada 7 na województwo podlaskie, 5 na augustowskie
( ), po 3 na lubelskie, sandomierskie i
mazowieckie, 2 na p³ockie, 1 na kaliskie. Wiêksze znaczenie mia³y akcje w
trzech rejonach: p³ockim, podlaskim i
radomskim"(2).
"Na Podlasiu, w rodku olbrzymiego
pó³kola, na którym w nocy 22 stycznia
bój wydano, stanê³o ze strony polskiej
1500 licho uzbrojonych, naprêdce zebranych, organizowanych dopiero w
ostatniej chwili bojowników. Przeciwko
sobie powstanie podlaskie mia³o samej
piechoty do 5000; 32 dzia³a z odpowiedni¹ obs³ug¹ gotowe by³y rozpocz¹æ
dzie³o zniszczenia. Ku pomocy za
swojej wojska te posiada³y tysi¹c kilkuset kawalerzystów, zdatnych do szybkiego pocigu czy os³ony miejsc zagro¿onych. W boju 22 stycznia nie wszyscy ¿o³nierze rosyjscy udzia³ wziêli.
Zaledwie 3000 ludzi nocy tej odczu³o
na sobie oddech otwartej walki ( )"(3).
"Na Podlasiu i w s¹siednim £om¿yñskiem powstanie owej pierwszej nocy
ogarnê³o szeroki pas od dolnego Wieprza po Narew, znajduj¹c oparcie nie
tylko po miasteczkach i zaciankach,

ale miejscami i wród ch³opów. Zdecydowanie wyst¹pili tak¿e robotnicy
warsztatów Kolei Petersburskiej w
£apach. Ruszy³y siê tu wszystkie powiaty, atakowano Lubartów, Radzyñ,
£uków, Kodeñ, £omazy, Stok Lacki,
Wysokie Mazowieckie, Tykocin, Mê¿enin. Sukcesy osi¹gniêto jedynie w Kodniu, £omazach, Sura¿u (w Grodzieñskiem), gdzie indziej powstañcy nawet
po przejciowych powodzeniach (jak w
£ukowie i Radzyniu) koniec koñców
musieli siê cofn¹æ. W przeciwieñstwie
do wojew. p³ockiego, utrzyma³o siê tu
kilka oddzia³ów: Lewandowskiego w
Siedleckiem, Rogiñskiego na wschód
od Bia³ej, ks. Brzóski ko³o £ukowa, Cichorskiego (ps. "Zameczek") nad Narwi¹. Oddzia³y te obsadzi³y Kolej Petersbursk¹ i szosê Brzesk¹, izoluj¹c tym
samym Warszawê od Cesarstwa"(4).
Jak wiadomo, powstañcy odnieli
pocz¹tkowo kilka spektakularnych zwyciêstw. Wiêkszoæ historyków oraz interesuj¹cych siê tym zagadnieniem
badaczy jest zgodna, ¿e do nich nale¿y bezsprzecznie zaliczaæ nocny bój (z
22 na 23 stycznia 1863 r.) w Kodniu,
na terenie dzisiejszego pow. bialskiego. Miasto przez kilka kolejnych tygodni by³o ostoj¹ dla powstañców operuj¹cych na terenie niemal ca³ego p³d.wsch. Podlasia.
Z oczywistych powodów Kodeñ, bêd¹c ma³ym - wrêcz zapomnianym, wówczas jeszcze miasteczkiem, na terenie
p³d.-wsch. Podlasia - po³o¿onym z dala
od wiêkszych orodków miejskich, nie
móg³ siê "dorobiæ" w³asnej literatury faktu. W³aciwie, znany jest - przy okazji
omawiania dziejów powstania styczniowego - jedynie z tej jednej nocnej, ale
za to dobrze przygotowanej akcji zbrojnej. Z tego te¿ powodu wymieniany jest
w literaturze wród innych miejsc bêd¹cych rzadkimi przyk³adami militarnego zwyciêstwa Polaków w okresie zaborów. Powstaniu styczniowemu, g³ównie z uwagi na jego rozmiar, jak i póniejsze represje wobec polskiego spo³eczeñstwa powiêcono wiele miejsca
w literaturze i sztuce. Z oczywistych
wzglêdów najbardziej nas interesuje
ujêcie tego zagadnienia w aspekcie historycznym. Tematyce powstania stycz-
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niowego powiêcono ogromn¹ liczbê nie pamiêta³: przekrêca³, myli³ imiona i nym byli rozlokowani ¿o³nierze, potem
opracowañ historycznych, a tak¿e po- nazwiska, pl¹ta³ daty i zdarzenia"(6). na szyldwachu [stra¿nicy, wartowni kan¹ liczbê wydrukowanych w XX w. Wynika z tego, ze autor nie zawsze traf- A.T.] przy jaszczyku(7) z kass¹ przed
(zw³aszcza przy okazji tzw. okr¹g³ych nie opisywa³ przebieg walk powstañ- kwater¹ podpu³kownika dowódcy parrocznic) wspomnieñ jego uczestników. czych na terenie dzisiejszego pow. bial- ku i do szyldwachu strzelano, ¿e i do
Oddzieln¹ kwesti¹ jest - trudny do osza- skiego. Uwaga ta dotyczy nie tylko Kod- wiêcej ¿o³nierzy strzelano, ¿e wedle
cowania - zasób archiwalny zgroma- nia ale i pozosta³ych miejscowoci re- twierdzenia feldfebla(8) ubito ¿o³nierzy
dzony w polskich - i nie tylko - archi- gionu, tj.: Bia³ej, Janowa, £omaz, Ros- 5, raniono ¿o³nierzy 15, ¿e Jaszczyki
soszy i Zalesia. Maj¹c w pamiêci s³owa [z] kass¹ [ok. 4 tys. rubli - A.T.] zabrawach.
W tej sytuacji nale¿a³oby siê skupiæ prof. Kieniewicza nale¿y pamiêtaæ o no ( ) co rzeczy zabrali, karabinów
na najistotniejszej dla omawianego te- umiejêtnym korzystaniu z tego ród³a. do 50 sztuk zabrano i jest domys³, ¿e
Chc¹c poznaæ faktyczny przebieg wzi¹æ musieli z sob¹ i officera poruczmatu literaturze oraz zbiorach archiwalnych. Dla naszych dywagacji najistot- nocnej bitwy w Kodniu powinnimy za- nika Antonienka i do 50 ¿o³nierzy, któniejszym dzie³em wydaje siê byæ wymie- poznaæ siê z relacj¹ Józefa Woliñskie- rych brakuje i z tem wszystkiem nim
niana ju¿ monografia Stefana Kienie- go, ówczesnego burmistrza Kodnia i zadnia³o odeszli z miasta, a dok¹d do
wicza. Nie¿yj¹cy ju¿ profesor Uniwer- zarazem wójta gminy Kodeñ. Urzêdnik tej chwili niewiadomo. Uzbrojeni ludzie
sytetu Warszawskiego w publikacji po- maj¹c obowi¹zek informowania w czêci byli z miasta Kodnia, a mnowiêconej najwiêkszemu w XIX w. zry- zwierzchników o bie¿¹cych wydarze- ga liczba by³a szlachty z Tucznej, cz¹stwowi narodowemu Polaków w
ka jaka by³a s³u¿¹cych i oficjalistów
szczegó³ach opisuje i dokumentuz Dóbr Kodeñskich.
je poszczególne etapy powstania.
Przed napadem tym wpierw na parê
Wiele miejsca powiêca opisowi
dni i wsam napad Burmistrz by³ cierkolei losów powstañców, m.in. na
pi¹cy na zdrowiu i dla os³abionych si³
terenie Lubelszczyzny oraz ca³ego
nie by³ w stanie nigdzie wyjæ i czasie
Podlasia, w tym i jego po³udniowonapadu dla s³aboci ruszyæ siê z
wschodnich rejonów. Bezcenne dla
domu nie móg³ - nie zbli¿a³ siê wiêc
poznania faktycznych okolicznoci
do wypadku, bo te¿ bez silny i wród
i przebiegu potyczki kodeñskiej s¹
ostrza³ów zbli¿aæ siê nie móg³.
sprawozdania Józefa Woliñskiego,
¯o³nierze z powodu napadu w nocy
ówczesnego burmistrza miasta
niespodziewanego przelêknieni w
Kodnia, przechowywane w Archiznacznej liczbie pouciekali i dopiero
wum Pañstwowym w Lublinie
równo z dniem dzisiaj na zabêbnie(APL). Ich uwa¿na lektura pozwoli
nie znaleli siê.
wyci¹gn¹æ wiele interesuj¹cych
Podoficerów i ¿o³nierzy by³a liczba
wniosków oraz mo¿e wp³yn¹æ na
do 365 a zwierzchnicy ich dowódca
obalenie niejednego mitu naros³eparku podpu³kownik Kazañski, pogo przez lata wokó³ tematu.
rucznik Deniczkin Antonienko, podpoOddzieln¹ grup¹ dokumentów
rucznik Kazyin, praporszczyk(9)
opisuj¹cych dzieje powstania styczWiszniewski, lekarz parku assesor koniowego s¹ wspomnienia samych
legialny(10) £oginowicz i weterynarz
jego uczestników. Z dziesi¹tków Tablica ze s³owami Romualda Traugutta o zwyciê- parku assesor kolegialny Bogdanorelacji wydanych na przestrzeni mi- skiej bitwie o Kodeñ na pomniku powstañców
wicz i ci s¹ wszyscy wy³¹czywszy branionych lat dla nas najbardziej inku porucznika Antonienko, ¿o³nierzy
z 1863 r.
teresuj¹ca jest lektura wspomnieñ
do 50. Tak ( ) osobno o tem zdaje
Romana Rogiñskiego, uczestnika po- niach na podleg³ym mu terenie z wyj¹t- raport JW. Naczelnikowi wojennemu
wstania, m.in. i na terenie p³d.-wsch. kow¹ skrupulatnoci¹ wywi¹za³ siê z JW. Gubernatorowi Cywilnemu i NaPodlasia(5). Jednak i w tym przypadku tego zadania. W³aciw¹ informacjê czelnikowi Bialskiej ¯andarmskiej Konale¿y byæ ostro¿nym, gdy¿ jak zauwa- przes³a³ ju¿ dnia nastêpnego. "Stosow- mendy. [podpis] - Woliñski"(11).
¿a Kieniewicz w przedmowie do tego nie do obowi¹zuj¹cych przepisów spieDla uzupe³nienia powy¿szej relacji
pamiêtnika: "( ) po powrocie z wyga- szê donieæ JW [Jego Wysokoci - A.T.] powinno siê oddaæ g³os Rogiñskiemu,
niania Rogiñski za kilka nawrotami przy- Naczelnikowi powiatu Aleszko o nad- który stwierdzi³, ¿e: "na Kodeñ mia³
stêpowa³ do spisywania wspomnieñ. zwyczajnym wypadku cechê polityczn¹ napaæ Grubecki, kasjer z Dobromyla,
( ) Do ponownego chwycenia za pió- maj¹cy, mianowicie, ¿e w nocy zesz³ej z dóbr [hr. Ludwika - A.T.] Krasiñskiero sk³ania³y autora b¹d to mieræ czy- z dn. 10/22 na 11/23 stycznia b.r. zaraz go, z mieszczanami z Kodnia i ze
ja, któr¹ chcia³ uczciæ nekrologiem, po pó³nocy zosta³ dokonany niespodzie- szlacht¹ ze wsi Tuczny"(12). Z kolei
b¹d te¿ zauwa¿ona w druku publika- wany napad na wojsko na park artyle- Pi³sudski zaznaczy³, ¿e: "Resztê za³óg,
cja, z któr¹ podejmowa³ polemikê. ( ) ryjski przenony 2 w Kodniu. Konsystu- rozsypanych w województwie, le¿¹cych
Wartoæ ród³owa owych pónych frag- j¹cy przez zbrojnych w strzelby, piki, z boku g³ównej linii komunikacyjnej,
mentów jest oczywicie wzglêdna. Au- kosy gromadnie ludzi, ¿e podczas snu przydzielono innym. ( ) Wiêc Nencki
tor, wtedy ju¿ po siedemdziesi¹tce, pa- w ca³ym miecie opanowali najpierw mia³ prowadziæ napad na Kodeñ, gdzie
miêæ mia³ selektywn¹. ( ) Wielu spraw odwach [wartowniê - A.T.] i jednocze- trzy mile od fortecy brzeskiej, sta³ prasprzed pó³wiecza ju¿ Rogiñski dobrze nie domy, w których sposobem koszar-
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wie bez os³ony pu³k artyleryjski z magazynem broni i amunicji"(13). Autor w
dalszej czêci swojej pracy zatytu³owanej 22 stycznia 1863 napisa³, ¿e: "Z
s¹siednich zacianków - Wiski i Tuczna - tak samo wyprowadzi³ m³odzie¿ na
Kodeñ stary Nencki, wys³any ongi w
so³daty na Kaukaz i obdarzony tam
szewronami(14) podoficerskimi"(15).
Pi³sudski, podsumowuj¹c bój w Kodniu
stwierdzi³, ¿e: "( ) Nencki z furi¹
wpad³ na paruset ¿o³nierzy, stanowi¹cych za³ogê miasteczka i bêd¹cych
obs³ug¹ parku artyleryjskiego. W jednej chwili rozprzê¿one i rozproszone
si³y rosyjskie w bez³adnym pop³ochu
opuci³y miasteczko, oddaj¹c na ³up
zwyciêzcom niewielki sk³ad broni i
naboi. Kilkunastu ¿o³nierzy z oficerem, wziêtych do niewoli, wiadczy³o
o zupe³nym zwyciêstwie"(16).
Dysponuj¹c ju¿ ogóln¹ wiedz¹ odnonie bitwy, która rozegra³a siê w
Kodniu w nocy z 22 na 23 stycznia
1863 r., przejdmy do jej bardziej
szczegó³owego omawiania. Bezsprzecznie, najistotniejsz¹ kwesti¹
wymagaj¹c¹ ostatecznego ustalenia
s¹ straty w ludziach poniesione przez
obie strony konfliktu, jako, ¿e straty
materialne nie s¹ a¿ tak istotne dla
omawianego tematu. Woliñski wyranie stwierdza, ¿e powstañcy zabili 5 i
ranili 15 ¿o³nierzy carskich. Dodatkowo wspomina tak¿e o prawdopodobnym dostaniu siê do niewoli ok. 50
¿o³nierzy carskich. Rogiñski w powy¿szej kwestii w ogóle siê nie wypowiedzia³. Z kolei Pi³sudski zaznaczy³ jedynie fakt wziêcia przez powstañców
do niewoli kilkunastu ¿o³nierzy carskich, nie mówi¹c ani s³owem o ewentualnych rannych i zabitych po stronie rosyjskiej.
W tej sytuacji zastanawiaj¹ce jest
pominiêcie przez wszystkich ww. badaczy ewentualnych strat (nie tylko
ludzkich) po stronie powstañców. Zgodziæ siê nale¿y, ¿e atak przez zaskoczenie (zw³aszcza w rodku nocy)
stwarza dla atakuj¹cego ogromn¹
przewagê, przek³adaj¹c¹ siê przede
wszystkim na zminimalizowanie strat
w³asnych w ludziach. Nie s¹dzê jednak, ¿eby zaskoczenie by³o na tyle
ca³kowite, aby powstañcy nie mieli
chocia¿ kilku rannych, nie mówi¹c ju¿
o zabitych. Nie do pomylenia by³o,
¿eby wszyscy wartownicy dali siê zaskoczyæ we nie. Pierwszy wystrza³
(niewa¿ne z której pad³ strony) mu-
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sia³ przecie¿ ostrzec pozosta³ych ¿o³nierzy carskich. Czego wymiernym
efektem by³ wybuch paniki w rosyjskich szeregach. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e przeciwko (fakt, ¿e pi¹cym) ale w sumie ponad 360. ¿o³nierzom carskim wyst¹pi³a grupa (nie
wiêcej jak 150) (17) mieszczan,
szlachty oraz oficjalistów z okolicznych maj¹tków, uzbrojonych jedynie
w kilka strzelb oraz kilkadziesi¹t pik i
kos(18). Zapewne nale¿a³oby wiêc
bezkrytycznie przyj¹æ, ¿e powstañcy
stanowili lun¹ (w przenoni i dos³ownie) grupê ludzi, na co dzieñ maj¹c¹
niewiele wspólnego z wojskiem, którzy to wykorzystuj¹c kompletne zaskoczenie Rosjan odnieli wyj¹tkowy sukces. Niewyszkoleni powstañcy w starciu z regularnymi ¿o³nierzami carskimi nie odnieli najmniejszych strat w
ludziach - ani jednego zabitego, ani
jednego rannego. To by³by rzeczywicie istny cud.
W tej sytuacji nale¿y zadaæ pytanie.
Na jakiej podstawie od dziesi¹tków lat
pokutuje pogl¹d, ¿e na cmentarzu w
Kodniu znajduje siê powstañcza mogi³a 5-6 polskich powstañców. Gdyby
tak rzeczywicie by³o, to na grobie
widnia³yby stosowne do okolicznoci
napisy upamiêtniaj¹ce fakt mêczeñskiej mierci Polaków. Nic bardziej
mylnego, bowiem na grobie-pomniku
widniej¹ jedynie s³owa dyktatora powstania Romualda Traugutta. Napis
g³osi: "Skoro Bóg podzieli³ ludzkoæ
na narody daj¹c ka¿demu z nich pewne odrêbne cechy, ka¿dy wiêc naród
równe ma prawo do swego istnienia
jako niezale¿na jednostka rozwijaj¹ca ze swobód zupe³n¹ tê myl, któr¹
Stwórca w Jej ³onie z³o¿y³ umi³owanie
Ojczyzny i ponoszenie dla Niej najwiêkszych ofiar - to nie wybór a obowi¹zek odziedziczony w testamencie
naszych Ojców.
Romuald Traugutt".
"Powstanie Styczniowe. Zwyciêska
bitwa o Kodeñ 22 - 23 stycznia 1863".
Charakter napisu dowodzi, ¿e w tym
przypadku mamy do czynienia z pomnikiem czcz¹cym pamiêæ uczestników bitwy, a nie z grobem kryj¹cym
ludzkie szcz¹tki. Chyba, ¿eby mia³o
to dotyczyæ zabitych w potyczce ¿o³nierzy carskich. Co z kolei wydaje siê
byæ nieprawdopodobne, chocia¿by z
uwagi na brak potwierdzenia takiego
faktu w dokumentacji. Jeszcze innym
wyt³umaczeniem mogi³y powstañczej
w Kodniu móg³by byæ póniejszy po-
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chówek powstañców, mo¿e zabitych
przez Rosjan w innych potyczkach.
Ale takie przypuszczenia nie znajduj¹
potwierdzenia w archiwaliach. W tej
sytuacji jedynym rozwi¹zaniem mog³aby byæ tylko ekshumacja mogi³y.
Kto jednak chcia³by wy³o¿yæ na ten
cel rodki finansowe.
Chc¹c potwierdziæ, ¿e mogi³a na
cmentarzu w Kodniu nie kryje szcz¹tków powstañców nale¿a³o przejrzeæ
stosowne zapisy w Ksiêdze zgonów
miejscowej parafii. Wnikliwe jej wertowanie potwierdzi³o tylko wersjê, ¿e
mogi³a na miejscowym cmentarzu jest
jedynie pomnikiem upamiêtniaj¹cym
powstanie styczniowe na terenie p³d.wsch. Podlasia. Potwierdzone stosownymi zapisami proboszcza kodeñskiego zapiski o mierci ponad 20
parafian w l. 1863-1864 r. w ¿aden
sposób nie daj¹ powodów do s¹dzenia, ¿e duchowny (chc¹c chroniæ najbli¿szych cz³onków rodzin zabitych
powstañców) mia³ zamiar ukryæ pod
nazwiskami (jakoby zmar³ych naturaln¹ mierci¹ swoich parafian) powstañców poleg³ych w Kodniu lub
jego najbli¿szych okolicach. Podobnie w relacjach burmistrzów-wójtów
Kodnia z prze³omu 1863 i 1864 r., nie
znajdziemy ¿adnej informacji o mierci choæby jednego powstañca na terenie Kodnia i w jego okolicach.
Wójt gminy Kodeñ skrupulatnie wype³niaj¹c swoje obowi¹zki, doniós³
w³adzom o zebraniu 8 lutego 1863 r.
przez zarz¹dcê dóbr Kodeñ W³adys³awa Mikietê 25 uzbrojonych ludzi i
odejciu ich z Kodnia w celu do³¹czenia do powstañców. Jednoczenie
wójt zaznaczy³, ¿e w³aciciel dóbr hrabia Ludwik Krasiñski straci³ tym samym zaufanie do swojego zarz¹dcy.
Wójt sugerowa³ tak¿e, ¿e cz³onkami
zbrojnego oddzia³u byli najprawdopodobniej najbardziej zagro¿eni aresztowaniem mieszkañcy Kodnia, jak i
jego najbli¿szych okolic(19).
Trzy tygodnie póniej wójt gm. Kodeñ informowa³ w³adze o ruchu oddzia³ów powstañczych. 25 lutego
1863 r. do rz¹dcy Dóbr kodeñskich
niejakiego Walberszta w folwarku
Dobromyl przyjecha³o 18 konnych
powstañców uzbrojonych w strzelby i
pa³asze. Za¿¹dali ¿ywnoci. Po kilku
godzinach odjechali. Byli jakoby z
oddzia³ów powstañczych walcz¹cych
pod Sosnowic¹. Udali siê do wsi Romanów, pow. radzyñski (3 mile od
Dobromyla), nowego miejsca zbiór-

1/2011

Goniec Terespolski nr 80

35

ki oddzia³u rozsypanego w wyniku tej- od samego pocz¹tku powstania. W³a- nych pieni. Wyg³asza³ p³omienne
¿e bitwy(20).
dze carskie zaraz po otrz¹niêciu siê kazania, które nastawia³y bojowo
Pó³ roku póniej wójt kodeñski do- z pierwszych militarnych pora¿ek, za- przeciwko w³adzy carskiej miejscow¹
niós³ w³adzom, ¿e w folwarku Konty czê³y zwalczaæ wszelki opór. Tylko ludnoæ, zw³aszcza wiernych Kocio³a
(K¹ty) wojsko carskie dokona³o rewi- kwesti¹ czasu by³o pojawienie siê w katolickiego obrz¹dku ³aciñskiezji, aresztowa³o i wywioz³o do twier- Kodniu karnej ekspedycji wojsk car- go(28). Niemniej dla w³adz carskich
dzy brzeskiej w³aciciela folwarku skich, w celu po³o¿enia kresu niepod- najwiêkszym zagro¿eniem p³yn¹cym
Apolinarego Sydow i innych (w sumie leg³ociowym d¹¿eniom miejscowej z dzia³alnoci duchownego by³a niekilka osób). Powodem tego najazdu ludnoci i przywrócenia starego po- siona przez niego pomoc dla wiernych
mia³a byæ denuncjacja o prawdopo- rz¹dku.
Kocio³a katolickiego obrz¹dku bizandobnym pobycie w tym folwarku poBurmistrz kodeñski poinformowa³ tyjsko-ukraiñskiego. Unici, jako zdrajwstañców (21).
w³adze carskie o aresztowania 12 li- cy prawos³awia - wiod¹cej religii w
Kolejny burmistrz Kodnia Tarkowski stopada 1863 r. przez ¿o³nierzy car- Rosji - byli najwiêkszymi wrogami Koinformowa³ w³adze, ¿e w nocy 2 licio³a prawos³awnego. Wracaj¹c
stopada 1863 r. przez Kodeñ przedo osoby ksiêdza Zegarda, nalechodzi³ oddzia³ powstañczy w sile
¿y zaznaczyæ, ¿e 2 lipca 1864 r.
ok. 40 ludzi. Powstañcy opuszczaw³adze ledcze postanowi³y zalij¹c Kodeñ zabrali z sob¹ na woczyæ duchownemu na poczet kary
zach - bêd¹cych na kuracji (jeszdotychczasowy okres aresztowacze nie do koñca wyleczonych) nia i pobytu w lochach twierdzy
dwóch rannych powstañców. Pobrzeskiej. Zwalniaj¹c go z wiêziewstañcy od 3 miesiêcy leczyli siê
nia postanowi³y jednoczenie
w Kodniu u ksiêdza proboszcza
poddaæ ksiêdza dyskretnemu
Horoszewicza. Po kilku tygodniach
nadzorowi policyjnemu(29).
zostali przeniesieni do domu EliaRepresje carskie po st³umieniu
sza Kulickiego, miejscowego polipowstania styczniowego dotknêcjanta. Powstañcy, jeszcze przed
³y Polaków wszystkich stanów.
nastaniem dnia opucili Kodeñ biTylko na terenie pow. bialskiego
tym traktem w kierunku na S³awana prze³omie 1863 i 1864 r. aresztycze. Wójt wszystkie wy¿ej opisatowano kilkaset osób. Wród nich
ne wiadomoci uzyska³ od ludzi
byli m.in.: ks. Pawe³ Krajewski i
sobie zaufanych, trzymaj¹cych akks. Józef Rozwadowski , wikariutualnie dy¿ur w miejskiej stra¿y
sze z Janowa oraz o. Walenty Nanocnej(22).
wrocki, z Huszczy (wszyscy trzej
W kolejnym raporcie z 8/18 grudzes³ani na Syberiê), o. Zygmunt
nia 1863 r. wójt gm. Kodeñ poinGrzybowski, z Bia³ej, ks. Kan. Jan
formowa³ o przejciu przez miasto
Ignacy Radziszewski, proboszcz
Pomnik powstañców z 1863 r. na cmentarzu w
£omazy partii konnych powstañz Bordzi³ówki (zes³any na Sybeców w liczbie 70-80 osób(23). Gru- Kodniu. By³ projekt przeniesienia tego pomnika na riê) (30), Tomasz Babkiewicz,
skwer na rynku przed bazylik¹ mniejsz¹, lecz na
pa konnych ca³y dzieñ przesiedziach³op z Kopytowa, Jan Bierkieprzeszkodzie stan¹³ ustawiony tam pomnik powiê³a w Bokince, gm. Kodeñ. Po- cony "Bohaterom Radzieckim poleg³ym o wyzwole- wicz, mieszczanin z Janowa, Ferwstañcy ustawili posterunki na
dynand Cydler, burmistrz S³awanie Kodnia w 1944" i brak stosownych decyzji
obrze¿ach wsi. W rodê udali siê
tycz, o. Mateusz D¹browski (zamiejscowych decydentów
do gminy Huszcza. Informatorzy
konnik aresztowany w Bokince),
pe³ni¹c stra¿ nocn¹ w miecie uzyska- skich mieszkañców Kodnia, tj.: ks. Ty- Jan Haliñski, policjant z Bia³ej (wszyli takie informacje bezporednio od tusa Zegarta - proboszcza miejscowej scy po kilku/kilkunastu miesi¹cach
powstañców(24). Wed³ug raportu ko- parafii rzym.-kat., Stanis³awa Borkow- zwolnieni z wiêzienia), Grzegorz Dyc,
deñskiego urzêdnika ostatni raz wi- skiego - pisarza gminnego, Edwarda ch³op z Kopytowa (skazany na d³ugodziano na terenie gminy kilkunastu Landzkiego - mieszczanina, Józefa letnie wiêzienie), Stanis³aw G³owacpowstañców w lutym 1864 roku(25). Tarasiuka - czeladnika kowalskiego ki, mieszczanin z Konstantynowa (zePotem na terenie p³d.-wsch. Podlasia oraz innych osób, w stosunku do któ- s³any na Syberiê), Adam Sobolewski
nie widziano ju¿ powstañców. Za to rych prowadzone by³y ju¿ od d³u¿sze- i Eudokin Szkodziñski, mieszczanie
wzmóg³ siê okres krwawej rozprawy go czasu ledztwa. Wszystkich aresz- z Kodnia (obaj zes³ani na roboty do
w³adz carskich z polskim spo³eczeñ- tantów przewieziono do pobliskiej Rosji) (31).
stwem.
twierdzy brzeskiej(26).
Przez d³ugie lata niewoli rosyjskiej
Jak wiadomo, udzia³ w powstaniu
Wród aresztantów najwiêkszym nie by³o mo¿liwoci oddawania ho³du
przyp³aci³o ¿yciem wiele tysiêcy Po- szacunkiem u Polaków cieszy³ siê ks. powstañcom styczniowym. Dopiero w
laków. Kolejnych kilkadziesi¹t tysiêcy Tytus Zegard(27). Proboszcz kodeñ- odrodzonej Polsce mo¿na by³o czciæ
zosta³o zes³anych na Syberiê. Wród ski nie patrz¹c na przysz³e konse- kolejne rocznice tego zrywu narodonich by³a liczna grupa (wszystkich sta- kwencje przekazywa³ powstañcom wego. Obchody rocznicowe nabra³y
nów) mieszkañców p³d.-wsch. Podla- pieni¹dze, ¿ywnoæ i konie. Zezwala³ szczególnego wymiaru za spraw¹ Nasia. Wzmo¿one represje trwa³y niemal im na piewanie w kociele patriotyczDokoñczenie na str 36
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W dalszej kolejnoci wyg³oszono kil- ca od cz³onków SN, wiceprezes M.
czelnika Pañstwa J. Pi³sudskiego. To ka okolicznociowych przemówieñ; Kondracki w trakcie p³omiennego
w³anie Wódz Naczelny w specjalnym jedno z nich autorstwa rezerwisty z przemówienia wychwala³ zas³ugi po"Rozkazie w Rocznicê Powstania Tucznej ppor. Stanis³awa Kukawskie- wstañców z 1863 r. Podniós³ tak¿e
Styczniowego", datowanym na 21 go. "( ) Wieczorem - palenie ognisk; dokonania by³ych powstañców styczstycznia 1919 r., stwierdzi³ m.in., ¿e: piewy ¿o³nierskie da³y wyraz pamiê- niowych w obronie wolnoci przed
"( ) Dla nas, ¿o³nierzy wolnej Polski, ci o tych, którzy w imiê wielkiej idei najazdem bolszewickim w 1920
powstañcy 1863 r. s¹ i pozostan¹ krew przelewali i sk³adali ¿ycie"(34). roku(36).
ostatnimi ¿o³nierzami Polski, walcz¹Równie uroczysty charakter (ju¿ jedNiemniej wa¿n¹ inicjatyw¹ w³adz
cej o swoj¹ swobodê, pozostan¹ wzo- nak bez udzia³u ¿o³nierzy) mia³y ob- pañstwowych II RP by³a ogólnopolska
rem wielu cnót ¿o³nierskich, które na- chody "75 Rocznicy Powstania 1863 akcja (od jesieni 1927 r.) ustalania
ladowaæ bêdziemy. Dla uczczenia ich roku". Oko³o godz. 17.30 oddzia³y har- miejsc pochówków powstañców
i upamiêtnienia 1863 r. w szeregach cerskie z laskami i proporczykami, styczniowych. D³ugoletni okres niewoarmii polskiej, wyda³em rozkaz zalicze- stra¿acy miejscowej Ochotniczej Stra- li i postêpuj¹ca rusyfikacja w powa¿nia do szeregów wojska wszystkich ¿y Po¿arnej oraz licznie zgromadzo- nej mierze zatar³y w ludzkiej pamiêci,
weteranów 1863 r. z prawem nosze- na ludnoæ przy wietle pochodni nie tyle lady samych walk z lat 1863nia munduru wojsk polskich w dni uro- przemaszerowali na cmentarz do gro- 1864 ile miejsca wiecznego spoczynczyste. Witam ich tym rozkazem, jako bu szeciu poleg³ych powstañców ku powstañców. W³anie pod koniec
naszych Ojców i Kolegów. ( )"(32). 1863 r., gdzie z³o¿ono wieñce. Po lat 20. XX w. ustalono (wed³ug nie do
Zacytowany (w urywku) rozkaz da³ przemówieniu dru¿ynowego harcerzy koñca precyzyjnych przekazów starimpuls do dalszych dzia³añ w³adz pol- i deklamacji uczniów miejscowej szko- szych wiekiem osób) (37) miejsce
skich na rzecz uhonorowania ¿yj¹- ³y powszechnej odpiewano pieñ mogi³y powstañczej na nowym (wtecych oraz wdów po powstañcach "Nie rzucim ziemi ". Nastêpnie po- dy) cmentarzu w Kodniu. Napis na postyczniowych. Przez ca³y okres
mniku brzmia³: "Mogi³a 6 poistnienia II RP (udokumentowawstañców poleg³ych za wolni) powstañcy mieli prawo do
noæ narodu 1863-1864" (38).
pobierania specjalnych emeryW wyniku ogólnopolskiej akcji
tur (wdowy po powstañcach w
na terenie p³d.-wsch. Podlasia
wysokoci 50%) oraz prawo noupamiêtniono miejsca walk
szenia mundurów WP. Byli takoraz mogi³y powstañcze w: Ja¿e dekorowani wieloma medanowie Podlaskim, Woskrzenilami i odznaczeniami. Nadano
cach oraz Bia³ce (przy szosie
im tak¿e stopnie oficerskie. NieBia³a Podlaska - Terespol) (39).
mal ka¿d¹ akademiê i uroczyNiestety, na Podlasiu: "( ) ju¿
stoæ uwietniali weterani pow okresie dwudziestolecia miêwstania styczniowego. Wiele
dzywojennego nie potrafiono
takich uroczystoci odbywa³o
okreliæ miejsc niektórych
siê tak¿e i w Kodniu. Nie¿yj¹ca
mogi³, a bywa³o tak¿e i tak, ¿e
ju¿ Zofia Rukiewicz wspomina- Dawna ulica 3 Maja w Kodniu nosi dzi nazwê 1 Maja
niektóre znane mogi³y ulega³y
³a, ¿e w wolnej Polsce ka¿de obchód ruszy³ na rynek, gdzie zapalono zniszczeniu i ca³kowitemu zatarciu.
chody kolejnych rocznic wybuchu po- przygotowany w tym celu stos. Do ( )" (40).
wstania styczniowego koncentrowa³y zebranych przemówi³ wójt gminy. UroOkres II wojny wiatowej zwi¹zany
siê na miejscowym rynku. Przewa¿- czystoci zakoñczono odpiewaniem z szecioletni¹ okupacj¹ niemieck¹
nie z udzia³em ¿o³nierzy z Brzecia hymnu pañstwowego(35).
nie s³u¿y³ utrwalaniu pamiêci po(3-5 samochody ciê¿arowe) miejscoPamiêæ powstañców styczniowych wstañców styczniowych. Kolejna okuwa ludnoæ pali³a na rynku ognisko i czczono tak¿e przy okazji innych uro- pacja (tym razem radziecka) trwaj¹piewa³a patriotyczne pieni. Najczê- czystoci. Najczêciej pamiêtano o ca ponad 50 lat równie¿ nie sprzyja³a
ciej organizatorem tych uroczystoci nich podczas obchodów "Cudu nad oddawaniu im nale¿nego ho³du. W
by³ mjr W³odzimierz widerski z Brze- Wis³¹". Koñcowym akcentem uroczy- okresie Polski Ludowej sprawa ta by³a
cia, w³aciciel miejscowej Placen- stoci 15 sierpnia 1937 r. by³ prze- jeszcze bardziej z³o¿ona. Z jednej
cji(33).
marsz czwórkami pochodu z³o¿one- strony mówi³o siê, ¿e powstañcy wyW styczniu 1936 r. cz³onkowie Ko³a go z ok. 500. osób z rynku na cmen- st¹pili zbrojnie przeciwko powszechZwi¹zku Rezerwistów w Tucznej wziê- tarz. Wród maszeruj¹cych cz³onków nie znienawidzonemu caratowi. Z druli udzia³ w obchodach "73. Rocznicy i sympatyków Stronnictwa Narodowe- giej za, w obchodach rocznicowych
Powstania Styczniowego", zorganizo- go (SN) byli, m.in.: Leon Kuczyñski, dopatrywano siê elementów antyrawane przy udziale ¿o³nierzy z pobli- prezes Zarz¹du Powiatowego SN w dzieckich. W powszechnym rozumieskiej twierdzy w Brzeciu. Wed³ug tra- Bia³ej Podlaskiej, Marian Kondracki, niu Polaków ¿yj¹cych w 2. po³owie XX
dycji, w Kodniu znajduj¹ siê liczne mo- wiceprezes Zarz¹du Powiatowego w., Rosja carska niczym nie ró¿ni³a
gi³y powstañców poleg³ych w bojach SN, Czes³aw Dmowski, cz³onek Za- siê od Zwi¹zku Socjalistycznych Restoczonych w okolicach tej podlaskiej rz¹du Okrêgowego SN w Siedlcach publik Radzieckich. I z takiego pojmomiejscowoci. Najpierw wiêc z³o¿ono oraz Stanis³aw Kuczewski, prezes wania rzeczy przez polskie spo³ewieñce i kwiaty na grobach poleg³ych. ko³a SN w Brzeciu. Po z³o¿eniu wieñ- czeñstwo w³adze komunistyczne do-
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skonale sobie zdawa³y sprawê.
Nie mog¹c jednak zabroniæ czczenia idei najwiêkszego zrywu powstañczego, polskie w³adze komunistyczne stara³y siê wszelkimi dostêpnymi
sposobami tonowaæ wydwiêk takich
uroczystoci. Najwiêcej imprez okolicznociowych odby³o siê w 100.
rocznicê powstania styczniowego w
1963 r. W³adze zezwoli³y wtedy m.in.
na druk pewnej liczby opracowañ historycznych i popularnonaukowych.
W szko³ach inicjowano (z zasady) jedynie pogadanki. Niezbyt ³askawym
okiem patrzono tak¿e na uczestnictwo m³odzie¿y szkolnej w uroczystych
apelach organizowanych poza szko³ami, przewa¿nie w miejskich lub wiejskich domach kultury. O takiej akademii wspomina³ w rozmowie z autorem
nie¿yj¹cy ju¿ Tadeusz Piotrowski,
mieszkaniec Kodnia (41). Ale i wtedy
w oficjalnych wyst¹pieniach-przemówieniach obowi¹zkowo musia³y siê
znaleæ internacjonalistyczne akcenty, nawi¹zuj¹ce do odwiecznej przyjani narodów radzieckiego (rosyjskiego) i polskiego. Oczywicie nie by³o
mowy o organizowaniu uroczystych
pochodów ani piewach patriotycznych pieni, tak znienawidzonych
przez ówczesne okupacyjne w³adze
radzieckie. Musimy przecie¿ pamiêtaæ, ¿e przez ponad pó³ wieku od zakoñczenia II wojny wiatowej w Polsce stacjonowa³o na sta³e ponad 300
tys. ¿o³nierzy radzieckich. Niejako dla
przeciwwagi w³adze wykorzystywa³y
propagandowo wszelkie rocznice (nawet i te nieokr¹g³e) zwi¹zane ze zwyciêstwem Polaków nad Niemcami,
m.in. bitwy pod Grunwaldem, bitwy
pod P³owcami oraz kolejnych powstañ
l¹skich.
Og³oszenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego by³o w pewnym sensie
przyznaniem siê w³adz (przed polskim
spo³eczeñstwem) do pora¿ki i kompromitacji dotychczasowych rz¹dów.
Zwyczajowe poluzowanie wiêzów
dyktatorskich rz¹dów sprowadza³o siê
do zwiêkszania swobód obywatelskich. Taka sytuacja odbi³a siê tak¿e
na rozpowszechnianiu w wiadomoci polskiego spo³eczeñstwa ofiary,
jak¹ ponieli Polacy walcz¹c o wolnoæ ojczyzny w trakcie powstania
styczniowego. Z inicjatywy instytucji
rz¹dowej, jak¹ by³ Patriotyczny Ruch
Odrodzenia Narodowego (PRON), 19
stycznia 1984 r. ods³oniêto (nie nag³aniaj¹c jednak zbytnio tego wydarze-
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nia) na cmentarzu w Kodniu wyremontowany "pomnik powstañców 1863
roku" (42). We wrzeniu 2009 r. grupa mieszkañców Kodnia oraz Tucznej doprowadzi³a do remontu zniszczony (przez up³ywaj¹cy czas) pomnik
powstañców, nadaj¹c mu nowy wygl¹d i jednoczenie zmieniaj¹c napis
- na wy¿ej zacytowane s³owa R. Traugutta.
Nastêpnym etapem by³ zamiar przeniesienia wyremontowanego pomnika
z cmentarza na skwer w rynku (43).
Na przeszkodzie w realizacji tego pomys³u stan¹³ nie tyle stoj¹cy tam od
kilkudziesiêciu lat (rozpadaj¹cy siê)
pomnik powiêcony: "Bohaterom Radzieckim poleg³ym w walce z okupantem hitlerowskim o wyzwolenie Kodnia w 1944. Mieszkañcy Kodnia"(44),
ile brak wyczucia i stosownych decyzji miejscowych decydentów. W³adze
Kodnia nie widzia³y bowiem potrzeby
usuniêcia z kodeñskiego rynku pomnika symbolizuj¹cego (tak po prawdzie)
zniewolenie narodu polskiego. Nasi
pradziadowie w powstaniu styczniowym w obronie wolnoci oddali w³asne ¿ycie. A niespe³na 150 lat od tamtych wydarzeñ wspó³czesne w³adze
Kodnia toleruj¹ na podlaskiej ziemi
pomnik gloryfikuj¹cy radzieckie zwyciêstwo nad niemieckim faszyzmem;
zwyciêstwo, które przynios³o Polakom
ponad 50 lat zniewolenia i upokorzenia.
Nale¿y domniemywaæ, ¿e w³adze
Kodnia wiadomie toleruj¹ taki stan
rzeczy. Potwierdzeniem tego jest fakt,
¿e reprezentacyjna ulica w Kodniu
nadal nosi nazwê 1 Maja. Trzeba pamiêtaæ, ¿e do wybuchu II wojny wiatowej g³ówn¹ ulic¹ Kodnia by³a ul. 3
Maja. Z t¹ w³anie nazw¹ wi¹¿e siê
uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. Przy jej uchwaleniu bra³ czynny udzia³ m.in. Kazimierz Nestor Sapieha - ówczesny w³aciciel Kodnia.
Warto pamiêtaæ, ¿e w dniu 3 maja
przypada wiêto Najwiêtszej Maryi
Panny Królowej Polski. Na koñcu ul.
1 Maja, przy samym rynku stoi bazylika mniejsza, w której znajduje siê
obraz s³yn¹cej z ³ask Matki Boskiej
Kodeñskiej - Królowej Podlasia.
Oponenci jakichkolwiek zmian w
tym zakresie bêd¹ podnosiæ, ¿e 1
Maja jest robotniczym wiêtem. Zapominaj¹ jednak, ¿e zosta³o ono narzucone Polakom przez radzieckiego
okupanta. Kto mo¿e nawet s³usznie
zauwa¿yæ, ¿e w Kociele rzym.-kat. 1
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Maja jest czczony jako dzieñ w. Józefa
patrona robotników. Dla niezorientowanych w temacie nale¿y przypomnieæ, ¿e
zosta³o ono ustanowione przez papie¿a
Piusa XII dopiero w 1955 r. Stanowi ono
w Kociele katolickim niejako przeciwwagê dla obchodzonego od 1892 r. w
USA wieckiego wiêta pracy. Nie trzeba jednak chyba nikogo przekonywaæ,
¿e polskiej racji stanu - a zw³aszcza
mieszkañcom Kodnia - bli¿sze winno
byæ wiêto 3 Maja. O tyle jest to istotne,
¿e miejscowe w³adze przymierzaj¹ siê
w tym roku do obchodów 500-lecia nadania praw miejskich dla Kodnia. Nale¿y
s¹dziæ, ¿e na te uroczystoci zostan¹
zaproszeni oficjalni gocie. Zapewne
wa¿nym punktem obchodów rocznicowych bêdzie msza okolicznociowa w
miejscowej bazylice. Jak bêd¹ siê czuli
zaproszeni gocie id¹c do bazyliki ulic¹
1 Maja na okolicznociow¹ mszê.
* * *
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Terespol miasto w cieniu Twierdzy
Czêæ II

Rozbudowa Twierdzy Brzeskiej skie ród³a historyczne przedmocie
by³a prowadzona w uk³adzie pier- terespolskie okrelaj¹ jako "Pozycja
cieniowym w szeciu fazach. To Koroszczyñska".
przedsiêwziêcie doprowadzi³o do
W sk³ad Pozycji Koroszczyñskiej
przesuniêcia Brzecia i Terespola. wchodz¹ 3 nowe linie fortów, mianoW 1831 Brzeæ przeniesiono o wicie forty "Koroszczyn", "Kobylany" i
æwieræ mili w kierunku przedmocia "Lebiedziew".
Kobryñskiego. Podobny los spotka³ tak¿e Terespol. W 1854 roku
przesuniêto miasto o
600 s¹¿ni (1036,8m) na
zachód.
W I fazie która rozpoczê³a siê w 1848
roku zbudowano trzy
odcinki obronne (szañce ziemne) wraz z cytadel¹ ulokowan¹ na
wyspie, miejscu wczeniejszej lokacji Brzecia. Dziel¹c tym przedmocie na Kobryñskie,
Wo³yñskie i Terespolskie.
Druga faza rozbudowy nie doczeka³a siê
do tej pory odpowiedniego opracowania ród³owego pozwalaj¹cePlan dyslokacji miasta Terespol z roku 1856
go na konkretny opis.
Trzecia faza to lata 1857 - 1870.
Szósta faza to lata od 1914 do
Poprawiono i wzmocniono wówczas 1915.W tym okresie trwa rozbudowa
ródszañce przy przedmociu Tere- linii zewnêtrznej, drugiego piercienia
spolskim. W drugiej po³owie XIX wie- umocnieñ tworz¹cych pozycje poloku twierdza Brzeska staje siê jedn¹ we. Charakteryzuje siê wyprowadzez najbardziej ufortyfikowanych niem artylerii z fortów na pozycje
twierdz wraz z Modlinem, Warszaw¹ przedforteczne umiejscowione w pó³i Dêblinem. Zastosowano nowocze- sta³ych punktach oporu.
sne jak na tamte czasy techniczne
Twierdza Brzeska spe³nia wszystnowinki fortyfikacyjne, bêd¹ce wy- kie elementy, które charakteryzuj¹
nikiem dowiadczeñ wyci¹gniêtych z pe³n¹ ewolucj¹ forteczn¹, od pojedynwojny Krymskiej (1853-56).
czej cytadeli a koñcz¹c na rozbudoCzwarta faza obejmuje wybudo- wanych piercieniach tworzonych
wanie 10 fortów artyleryjskich. W przez forty uzupe³niane miêdzy sob¹
obrêb przedmocia Terespolskiego polowymi bateriami artylerii i pó³stawchodz¹ forty VI "Terespol" (tak ³ymi punktami oporu. Ca³kowity obwód
nazywa³ siê wówczas wschodni fort rozci¹ga siê na ok. 50 km i zajmuje
w Lebiedziewie - przyp. red) i fort VII 200 km2.
"£obaczew". Forty maj¹ charakter
Rosyjska koncepcja wykorzystania
ziemnych bastionów z ceglan¹ za- Kraju Przywilañskiego mia³a na celu
budow¹ kapanierow¹.
w miarê skuteczne bronienia dostêPi¹ta faza - lata 1885 - 1914 to pu do Rosji. Plan opracowywany by³
gruntowna przebudowa, rozbudowa przez gen. Miko³aja Obruczewa mia³
nowych punktów oporu i nadanie na celu wykorzystanie Kraju Przywikoñcowego kszta³tu twierdzy. Rosyj- lañskiego do skutecznej obrony do-

stêpu do Rosji i obowi¹zywa³ do
1909 roku, do czasu, kiedy Rosja
zaczê³a ponosiæ pora¿ki, nie tylko w
polityce wewnêtrznej ale i zewnêtrznej. G³ówn¹ przyczyn¹ by³a przegrana wojna z Japoni¹ oraz rewolucja z
1905 roku, która wywo³a³a wewnêtrzny kryzys pañstwa.
Zmienia³a siê wówczas
koncepcja obrony, przesuniêta zosta³a ona bardziej
na wschód. Niemen, Bia³ystok i Bug mia³y nakrelaæ
now¹ liniê obrony na wypadek konfliktu. Wysz³y te¿
rozkazy odgórne maj¹ce na
celu usuniêcie tego co by³o
by zbyteczne obroñcom i
ewentualnie mia³o by pomóc agresorowi. W celu
tym na zebrania oszczêdnoci finansowych, wytypowano szereg twierdz w
Warszawskim Okrêgu Wojskowym do likwidacji, wybór pad³ na Warszawê bez
cytadeli, Zagrze, przyczó³ki na Narwi oraz Dêblin. Te
spowodowa³o powa¿ne
zmiany w rozmieszczeniu
wojsk armii rosyjskiej. Ministerstwo Wojny próbowa³o przekszta³ciæ swój plan z defensywnego
na ofensywny, niestety nie uda³o siê
wprowadziæ tych zmian do wybuchu
I wojny wiatowej.
Wraz z rozbudow¹ Twierdzy pal¹cym problemem sta³a siê budowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa kolei ¿elaznej. W roku 1823 w Terespolu poprowadzono trakt bity Warszawa - Brzeæ biegn¹cy przez Siedlce, Miêdzyrzec i Bia³¹. Dziêki tej
inwestycji w³adze pañstwowe przeznaczy³y dodatkow¹ dotacjê na naprawê mostów i zmianê nawierzchni
na ulicach w miecie (ul. Warszawska i Brzeska). Dziêki temu traktowi
wiêksze znaczenie prócz Terespola
zyska³y i pobliskie miejscowoci le¿¹ce przy trasie jak np. Kobylany i
B³otków.
We wrzeniu 1867 roku doprowadzono liniê kolejow¹ z Warszawy do
Terespola. Budowê prowadzi³a spó³Dokoñczenie na str 40
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Obwodowa, ³¹czy³y siê one w jeden dyjskiej, 2 Dyon Artylerii Ciê¿kiej, 19
ka - Towarzystwo Drogi ¯elaznej wêze³ kolejowy, którego znaczenie Batalion Saperów. W Terespolu nastêWarszawsko-Terespolskiej. Wielkim wzros³o wraz z po³¹czeniem linii Te- powa³a czêsta rotacja garnizonów
problemem wymagaj¹cym wiele wy- respolskiej z Transsyberyjsk¹. Sys- Obecnoæ artylerii regulowa³a obecsi³ku by³o wykonanie robót ziemnych tem linii o znaczeniu militarnym ³¹czy³ noæ fortów i stanowisk polowych, piewszystkie twier- chota za pe³ni³a funkcjê ochronn¹ a
dze, nadawa³o kawaleria stanowi³a mobilne obwody.
Na oddzielne omówienie zas³uguje
to mobilnoci
o d d z i a ³ o m rozbudowa poszczególnych faz w odochronnym jak i niesieniu do Terespola i okolic. "Powp³ywa³o na zycja Koroszczyñska" miano jakim
szybkie dostawy okrelano przedmiecie Terespolskie
rodków walki. w nomenklaturze wojskowej, zajmoTakie punkty wy- wa³a po³udniowo-zachodni¹ æwieræ
maga³y jedynie obszaru twierdzy. Pe³ne ukszta³towasilnych garnizo- nie uzyska³a w latach 1912-1915 w
nów wojsko- trakcie popiesznych przygotowañ do
wych o charak- wojny. Wybudowano wtedy 12 nowych
terze obronnym. fortów, za dwa starsze zmodernizoPrzemiany w wano. Przebudowano fort VI "TereArtylerzyci na szkoleniu w forcie VII £obaczew.
armii spowodo- spol" (lebiedziewski - przyp. red).
Zdjêcie sprzed 1912 roku.
wa³y zmiany w Wzmocniono go budow¹ 4 nowych
maj¹cych na celu osuszenie terenu strukturach organizacyjnych Jedn¹ z fortów piechoty rozmieszczonych w
bagiennego w celu usypania nasypu nich by³o zmniejszeniu kadr, zakaza- odleg³oci od 2,5 km do 3 km. Kolejz Terespola do Brzecia. Te wielkie no dyslokacji oddzia³ów na terenie nej przebudowie uleg³ fort VII " £obaprzedsiêwziêcia da³y mo¿liwoæ za- Cesarstwa Rosyjskiego na mocy za- czew" jako drugi ze starszych fortów.
trudnienia wielu mieszkañcom oko- rz¹dzenia naczelnika Sztabu G³ówne- By³a to ju¿ jego druga modernizacja
licznych miejscowoci, a co za tym go gen. Fiodora L. Heidena. Funkcjo- pierwsza przypada³a na rok 1888, tu¿
idzie rozwój handlu ma³ych zak³adów nowa³o ono w latach 1867-1874 i wy- po jej ukoñczeniu rozpoczêto na nim
produkuj¹cych na potrzeby budowy nika³o z potrzeb oszczêdnociowych czasowe szkolenie artylerii fortecznej.
Twierdzy czy te¿ dróg. Wzd³u¿ trasy Ministerstwa Wojny. U schy³ku lat sie- By³ to rodzaj artylerii ciê¿kiej w której
powstaje wiele sklepików i karczm w demdziesi¹tych XIX wieku w Brzeciu stosowano rodzimej produkcji dzia³a
wiêkszoci prowadzonych przez mia³ swoj¹ siedzibê XIX Korpus Armij- kalibru 107 mm. W rosyjskiej nomenny (podlegaj¹cy Warszawskiemu klaturze wojskowej owy kaliber nosi³
¯ydów.
Tak wielkie za³o¿enie wynika³o z Okrêgowi Wojskowemu), w sk³ad któ- miano 42 linii.
Trzecia przebudowa wnosi³a poprzynale¿noci Warszawskiego rego wchodzi³y: 3 Dywizja Piechoty
Okrêgu Wojskowego do IX Okrêgu Gwardyjskiej, 38 Dywizja Piechoty, wa¿ne zmiany w konstrukcji, fort by³
Komunikacji. cis³a wspó³praca wy- Brygada Kawalerii Gwardyjskiej, 18 wówczas ca³kowicie betonowy i wynika³a z militarnego znaczenia dróg, Dywizja Kawalerii, 3 Pu³k Artylerii posa¿ony zosta³ w kazamaty s³u¿¹kolei, telegrafów jak i ich ochrony. Gwardyjskiej, 38 Brygada Artylerii, 19 ce do obrony. Ich zadaniem by³o
Kolej mia³a dwa du¿e znaczenia go- Dyon (dywizjon) Modzierzowy, 3 Ba- powstrzymywanie wroga przy próbie
spodarcze i militarnie. Co dobrze jest teria Brygady Artylerii Konnej Gwar- forsowania fosy. Wyposa¿one w belwidoczne na terenie Królestwa Polskiego. Warto zwróciæ uwagê na szerokoæ rozstawu torów. Zachodnie linie kolejowe posiada³y standardowy
rozstaw torów 1,44 m za te o znaczeniu strategicznym 1,52 m. Zabieg
ten mia³ na celu zabezpieczenie linii
kolejowej w chwili gdy przeciwnik
wszed³by w posiadanie danego odcinka. Szerokoæ zastosowana w rozstawie torów, uniemo¿liwia³a poruszanie siê trakcji przeciwnika. Co
wp³ywa³o na znaczne zmniejszenie
jego mobilnoci na terenie Rosji.
Do linii podwójnego znaczenia zaliczyæ mo¿na linie kolejowe Warszawsko-Wiedeñska, Bydgoska, PetersWidok na fort VII £obaczew. Zdjêcie wykonano z balonu przed rokiem 1916.
burska, Terespolska, Nadwilañska i
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gijskie armaty Nordenfelda kalibru
57mm miotaj¹ca kartacze i szrapnele
o celnym zasiêgu do 300m. Reformy
w armii rosyjskiej obejmowa³y tak¿e
uzbrojenie. Wprowadzono amunicje z
prochem bezdymnym, co umo¿liwi³o
zwiêkszenie szybkostrzelnoci. Wczeniej stosowany proch artyleryjski wymaga³ specjalnych kana³ów wentylacyjnych. Nowoczesne rozwi¹zania wesz³y
do u¿ytku tak¿e w piechocie. Piechota
forteczna broni³a siê ju¿ na solidnie
okopanych wa³ach z których przy
wsparciu artylerii mog³a prowadziæ sukcesywn¹ ochronê przed szturmami
obiektu ufortyfikowanego. Artyleria
ciê¿ka wspó³pracowa³a wraz z flot¹
powietrzn¹, wypuszczony balon na
uwiêzi z obserwatorem móg³ skutecznie podawaæ namiar na jednostki
wroga bêd¹ce w celnym zasiêgu
ostrza³u (10 km)
W celu wzmocnienia wêz³a kolejowego, wykonano umocnienie i zainstalowano dzia³o artylerii morskiej kalibru
254 mm.
Terespol nabra³ nowego znaczenia,
sta³ siê magazynem zaopatruj¹cym
umocnienia na lewym brzegu Bugu.
Wzniesiono trzy du¿e prochownie i
pomniejsze drugorzêdne magazyny.
Miasto samo nie posiada³o ¿adnych
umocnieñ obronnych poza wspomnian¹ bateri¹ przy torach. W celu
wzmocnienia logistyki rozpoczêto budowê dróg rokadowych ³¹cz¹cych
wszystkie zgrupowania forteczne z
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magazynami pierwszego i drugiego
u¿ycia. G³ówne forty wzmocniono zgrupowaniami pó³sta³ych fortów piechoty.
Przyk³adem takiego zgrupowania
mo¿e byæ grupa Dobratycze. £¹czy w
sobie pas umocnieñ ziemnych wyposa¿onych w stanowiska dla trzech baterii. Dzia³aj¹cych we wspó³pracy z fortem ¯uki. Ca³oæ okala³a sucha fosa
uposa¿ona w zasieki z drutu kolczastego. Do wszelkiego rodzaju robót
ziemnych i budowlanych zatrudniano
mieszkañców pobliskich wiosek.
Zestawiaj¹c po³o¿enie Terespola w
kontekcie twierdzy Brzeskiej mo¿na
zauwa¿yæ jego dynamiczny rozwój.
Mimo jego nowej lokacji nie straci³ on
na znaczeniu a nawet zyska³. Jego
po³o¿enie przy dawnym trakcie wp³ynê³o na szereg wielu unowoczenieñ
technicznych jak np. zast¹pienie poczty
dyli¿ansowej now¹ jak na owe czasy
kolej¹ ¿elazn¹, wzmocnienie traktu
now¹ bit¹ nawierzchni¹. Do miasta
dosz³o po³¹czenie telegraficzne, a
mieszkañcy znaleli zatrudnienie przy
jak¿e wielkim dziele fortecznym, jakim
by³ ca³y kompleks umocnieñ twierdzy
brzeskiej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w armii podczas I i
II wojny wiatowej spowodowa³o
zmniejszenie zainteresowania wykorzystaniem twierdzy do celów obronnych. Zniszczenia fortów oraz twierdzy w Brzeciu podczas II wojny wiatowej ca³kowicie przekreli³o jej strategiczne znaczenie. Do dzi pozosta³y

Mocice Dolne w lodzie!?!?
Dnia 2 marca 2011r. wybra³em siê na
krótka wycieczkê do Mocic Dolnych ko³o
S³awatycz nad Bugiem, zobaczyæ jak
wygl¹da sytuacja powodziowa w tej s³ynnej olêderskiej miejscowoci. Daleko nie
zajecha³em swoim cinkusiem, poniewa¿
droga by³a skuta lodem. Musia³em zawróciæ
Niemniej porobi³em trochê zdjêæ
by³o ju¿ po po³udniu. S³oñce ostro przygrzewa³o. Pola i ³¹ki ca³e pokryte lodem.
Domostwa ludzkie otoczone zamarzniêt¹
wod¹. Ca³oæ zrobi³a na mnie fantastyczne wra¿enie. Domylam siê ¿e inne odczucia maj¹ mieszkañcy Mocic, dla których jest to ju¿ druga "wielka woda" tej
zimy. Porozmawia³em ze spotkanymi
ludmi, dla których powodzie w tych okolicach to nie pierwszyzna . Medialny
szum jaki zrobiono w tamtym roku, gdzie
notabene tylko jedn¹ rodzinê sic! da³o siê

ewakuowaæ, wzbudzi³ miech i politowanie tutejszych mieszkañców, mocno wros³ych w tê ziemiê. Ludzi potomków twardych i nieustêpliwych Holendrów, którzy
zasiedlili te okolice i dobrze zdawali sobie sprawê , co ich mo¿e czekaæ. ¯adna
powód im nie straszna!!!
Z ¿ywio³em trzeba sobie radziæ. Pani
W. od której bierzemy mleko, usypa³a
wczeniej groblê do domu, i teraz pi
spokojnie. Inna mieszkanka Mocic zostawia samochód , nak³ada gumowe buty
siêgaj¹ce wy¿ej kolan i na piechotê z
zakupami dra³uje do domciu. ,,Lepiej by³oby iæ po wodzie, ni¿ po lodzie,,-wzdycha Wszyscy z niepokojem obserwuj¹
poziom wody, a w³aciwie lodu. "Dobrze,
¿e noce s¹ mrone, to lód topi siê wolniej". Pañstwo P. pokazuj¹ mi dok¹d siêga³a woda, na razie nie jest tak le. Jej
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fragmenty lub rumowiska przypominaj¹ce jak wa¿ny by³ to element strategii obrony. Szkoda, ¿e to wszystko
niszczeje jeszcze bardziej zacieraj¹c
lady wietnoci i rozkwitu tego terenu.
Bibliografia
3 Stanis³aw Jadczak. Gmina Terespol X-XXI wiek. Lublin (2006)
2. A. P. Konopak. Pamiat. Miñsk
1997.
3. Forteca. Tom IV. Warszawa 1996
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pochodzi z Terespola. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ma³aszewiczach. Obecnie studiuje historiê na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Siedlcach.
Józef Dawidziuk, rocznik 1965,
pochodzi z Ma³aszewicz Du¿ych.
Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J.I.Kraszewskiego w Bia³ej
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Papieskim Wydziale Teologicznym
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Zarz¹dzania i Finansów w Ê³ku.
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poziom powoli opada Wypraw¹ jestem
trochê zawiedziony. Liczy³em ¿e dojadê
dalej, z propozycji przejcia na piechotê ,
nie skorzysta³em. Tak naprawdê ,to w tym
miejscu zawsze siêga woda, o czym
wiedz¹ ci którzy mieszkaj¹ tu d³u¿ej
Marek Ferens-S³awatycze
foto: Marek Ferens
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Historia pijañstwa w Terespolu od czasów najdawniejszych

3. Gorzelnie i okowita

Pierwsza gorzelnia w Terespolu
powsta³a w roku 1753 i mieci³a siê
gdzie w pó³nocno-zachodniej czêci
miasta w pobli¿u Konowicy. Trzeba
za wiedzieæ, i¿ produkcja gorza³y w
tamtych czasach by³a procesem ma³o
wydajnym, bo choæ wódkê wyrabia³o
siê "z cia³ obfituj¹cych w krochmal",
takich jak ziarna zbo¿owe, ziemniaki
(nie uprawiane zreszt¹ jeszcze w
1753 roku) i buraki, to jednak fabryka wykorzystuj¹ca te specja³y by³a
doæ prymitywna i sk³ada³a siê wtedy
z kot³a metalowego, takiego¿ he³mu
i wê¿ownicy przechodz¹cej przez
oziêbialnik. Po nape³nieniu kot³a zacierem intensywnie go podgrzewano,
a alkohol jako bardziej lotny od wody
w postaci pary unosi³ siê do he³mu,
nastêpnie przechodzi³ przez wê¿ownicê z oziêbialnikiem i ponownie ju¿
jako p³yn sp³ywa³ do podstawionego
naczynia. Niestety, otrzymany w ten
sposób produkt zawiera³ bardzo wiele wody, wiêc trzeba go by³o poddaæ
powtórnej destylacji, a wówczas wychodzi³a okowita. Jeli za i okowitê
poddano destylacji, otrzymywa³o siê
spirytus, znany raczej jako bimber.
Oczywicie gorza³ê mo¿na by³o
uszlachetniaæ poprzez mieszanie z
miodem, zaprawianie zio³ami lub sokiem z owoców - ale kto o to dba³!
W czasach Fleminga, a nawet
wczeniej, jeszcze za Pociejów, w
Terespolu by³o kilka karczm i zajazdów. Ale równie¿ ka¿da wie po³o¿ona przy drogach wychodz¹cych z
miasta: B³otków, £obaczew, Ogrodniki, Samowicze czy Kuzawka,
w³asn¹ karczmê ¿ydowsk¹ posiada³a, co by³o norm¹. Wbrew utartym
opiniom, ch³opi z tamtych czasów byli
mniej pobo¿ni, ni¿ nam siê wydaje i
wcale nie stronili od gorza³y. Sam diabe³ ich kusi³, przecie¿ w ka¿dej wsi
sta³a karczma, a jak mówi przys³owie:
"Kto karczmê minie, nogê wywinie".
Antoni Pociej, wielki stra¿nik litewski
i w³aciciel Terespola, mia³ k³opoty z
wiernymi, którzy przestali chodziæ do
jego unickiej cerkwi w £obaczewie,
wiêc dla poddanych z B³otkowa, Lechut i Ogrodników, dla których £obaczew by³ za daleko, na³o¿y³ po pro-

stu dotkliwe kary pieniê¿ne. Tote¿
drewniana cerkiew w £obaczewie
jako wkrótce sp³onê³a, a przy okazji
ca³a wie. Antoni Pociej nie da³ jednak za wygran¹ i bardzo szybko
wzniós³ murowan¹ cerkiew klasycystyczn¹ ju¿ w samym Terespolu
(1745). Ale czy to poprawi³o pobo¿noæ wród ch³opów, nie wiemy. Wiemy natomiast ¿e dalej pili, poniewa¿
poprawia³ siê materialnie stan ich
posiadania.
A sta³o siê to za przyczyn¹ Flemminga, który miêdzy £obaczewem a
Ogrodnikami wybudowa³ elewatory
zbo¿owe, a na Bugu port rzeczny i
na masow¹ skalê zacz¹³ s³aæ szkuty
ze zbo¿em i tratwy z drewnem do
Torunia i Gdañska. Niemal wszyscy
mê¿czyni z Ogrodnik, a tak¿e wielu
innych z Terespola, B³otkowa i £obaczewa, pracowali u Flemminga jako
flisacy przy handlu zbo¿em. Choæ
praca by³a dobrze p³atna, flisacy mieli
wiele okazji po drodze, aby czêæ
przewo¿onego jêczmienia czy pszenicy zaw³aszczyæ dla siebie, czyli po
prostu sprzedaæ tanio ¯ydom do browarów lub gorzelni, z czego czerpali
niema³e zyski. Proceder ten nasili³ siê,
jak mo¿na s¹dziæ, jeszcze póniej,
gdy po Flemmingu Terespol objêli
Czartoryscy. Gdy po roku 1794 nadarzy³a siê okazja wykupu z pañszczyzny i zakupu ziemi w dzier¿awê od
ich w³acicieli ( zgodnie z liter¹ prawa Uniwersa³u Po³anieckiego Tadeusza Kociuszki), miejscowi flisacy
natychmiast skorzystali z tej okazji np.
w B³okowie Wasyl Tarasiuk "Styrnyk"
w latach 1796 i 1798 zakupi³ 30 ha
ziemi od Czartoryskich, po nim zrobi³
to Danieluk i Malimon. W³aciciele ci,
lub raczej ich spadkobiercy, zatrzymali w swoich rêkach po³owê póniejszego B³otkowa Ma³ego, czêæ B³otkowa Du¿ego i ca³e Wo³oczki. Wasyl
Tarasiuk "Styrnyk" by³ na tyle bogaty,
¿e mia³ jeszcze pieni¹dze, aby po¿yczyæ je dla Tatara lebiedziewskiego,
Abrahama Koryckiego, pod zastaw
jego maj¹tku U³anowszczyzna (Zastawek), których zreszt¹ nigdy potem
nie odzyska³. Faktem jest jednak, ¿e
flisacy stanowili elitê wród ch³opów

w okolicznych wsiach i wród mieszczan w samym Terespolu.
Zreszt¹ mieszczanie w Terespolu
zaczêli siê bogaciæ i z innego powodu. W roku 1809 w wyniku wojen napoleoñskich Terespol znalaz³ siê w
granicach Ksiêstwa Warszawskiego,
a wówczas utrzymuj¹cy wci¹¿ wp³ywy polityczne ksi¹¿ê Adam Czartoryski, który po mierci tecia Flemminga przej¹³ dobra terespolskie, zdo³a³
uzyskaæ od króla saskiego Fryderyka Augusta statut wolnego miasta dla
Terespola. Terespol by³ granicznym
miastem miêdzy Ksiêstwem Warszawskim i Cesarstwem Rosji i oznacza³o to, ¿e towary wwo¿one i wywo¿one z Terespola nie podlega³y ocleniu. Odpowiedni¹ umowê w tej sprawie zawar³a Izabela Czartoryska, jako
dziedziczna w³acicielka Terespola, z
ministrem skarbu w dniu 20 marca
1810 roku w Warszawie i obowi¹zywa³a ona przez ca³y czas istnienia
Ksiêstwa Warszawskiego, a nawet
d³u¿ej: zniós³ j¹ dopiero car Aleksander I dekretem z dnia 4 lutego 1817
roku. Statut wolnego miasta wzbogaci³ nie tylko Czartoryskich, lecz tak¿e
mieszkañców Terespola. Nieoceniony jak zwykle obserwator wydarzeñ,
Julian Ursyn Niemcewicz, przeje¿d¿a³ by³ w tamtych czasach przez
Terespol przy okazji swojej podró¿y
na Wo³yñ i Podole i to g³ównie on w
swoim diariuszu tej podró¿y da³ wiadectwo nies³ychanego rozwoju miasta. "Terespol - pisa³ Niemcewicz przez Flemminga przed osiemdziesiêciu laty wybudowany, dzi, przez
nadanie sobie prawa miasta wolnego, z upadku swego podnosiæ siê
zaczyna. Widaæ w nim gêste sk³ady,
kramy, sklepy, krz¹tanie ludzi,
wje¿d¿aj¹ce i wyje¿d¿aj¹ce pojazdy
z towarami, s³owem ten ruch, który
tylko niespêtany przemys³ i handel
daæ mog¹".
Ale te¿ w tym wzglêdnym bogactwie miasta Niemcewicz dostrzega³
destruktywn¹ rolê ¯ydów, których
obwinia³ o to, ¿e poprzez skupiony w
ich rêkach przemys³ gorzelniany,
gêst¹ sieæ karczm i sklepów z wyszynkami, rozpijali ludzi. "Lecz i tu
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ca³y ten handel w rêku ¿ydowskim pisa³ Niemcewicz - Wszêdzie w dni
targowe lud po miasteczkach pijany
tak, ¿e dla okucia konia nigdzie trzewego kowala dostaæ nie mo¿na by³o".
Terespol by³ miastem dobrze prosperuj¹cym, o¿ywionym gospodarczo
i wielonarodowym - bo zamieszkiwali go Polacy, Niemcy, ¯ydzi, Tatarzy i
Rosjanie - a¿ do roku 1827, kiedy
wielki po¿ar strawi³ niemal ca³e miasto. Terespol nigdy ju¿ póniej nie
podniós³ siê z upadku, nie sprzyja³y
temu ani czasy, ani okolicznoci. Po
upadku powstania listopadowego car
Miko³aj I podj¹³ decyzjê o wyburzeniu starego Brzecia pod budowê
cytadeli obronnej, a w miarê jej rozbudowy tereny wokó³ Brzecia zaczê³y obrastaæ w infrastrukturê obronn¹,
a wiêc sieæ dróg dojazdowych, umocnieñ twierdzy szañcami, a póniej
fortami na dalekich przedpolach. Terespol le¿a³ zbyt blisko twierdzy brzeskiej, zas³ania³ przedpole dla ostrza³u artyleryjskiego, zapad³a wiêc decyzja równie¿ o jego wyburzeniu i
przeniesieniu na inne miejsce, dalej
na zachód.
Przenoszenie miasta rozpoczê³o
siê w roku 1855, lecz wczeniej trzeba by³o uregulowaæ stosunki w³asnociowe ziemi, na której Terespol mia³
byæ wybudowany od pocz¹tku. Ci
gospodarze z B³otkowa i £obaczewa,
którzy mieli ziemiê na terenach wytypowanych pod budowê miasta, zostali z niej wyw³aszczeni i otrzymali nowe
nadzia³y z tzw. "donacji pañstwowych", czyli ziem odkupionych od
Czartoryskich przez rz¹d carski w
roku 1831. Nast¹pi³o wówczas generalne przetasowanie gospodarstw
ch³opskich na inne tereny, stare wsie
tak¿e zosta³y przeniesione na inne
miejsca i nast¹pi³o póniej ich rozbicie na B³otków Du¿y i Ma³y, £obaczew
Du¿y i Ma³y, Lechuty Du¿e i Ma³e.
Samo przeniesienie Terespola na
nowe miejsce nie nastrêcza³o wiêkszego problemu, wydzielono pierwotnie 180 dzia³ek pod indywidualn¹
zabudowê i ju¿ w dwa lata póniej
by³o w nim wybudowanych ponad 100
domów. Rzecz charakterystyczna, ¿e
w pierwszej kolejnoci wybudowano
w Terespolu dwa murowane wyszynki z zajazdami.
Zarz¹d miasta w Terespolu bardzo
skrupulatnie prowadzi³ swoje ksiêgi
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Widok kolejowego mostu kratowego na rzece Bug pod Terespolem. Most ten zosta³
oddany do u¿ytku 1 marca 1870 roku, lecz zanim to nast¹pi³o, olêdrzy musieli
wykonaæ olbrzymie prace ziemne przy budowie nasypów kolejowych prowadz¹cych
od Terespola do Bugu. Drzeworyt przedstawiaj¹cy budowê mostu pod Terespolem i
pracuj¹cych przy nim olêdrów zosta³ wykonany wed³ug rysunku K. Pilatiego i opublikowany w Tygodniku Ilustrowanym oko³o roku 1880.

przychodów i rozchodów, i pouczaj¹ca jest w tym wzglêdzie struktura zysków, jakie miasto uzyskiwa³o z podatków za dzia³alnoæ gospodarcz¹
poszczególnych cechów. I tak w roku
1867 wszyscy rzemielnicy, a nale¿a³ do nich m.in. bardzo wówczas
liczny cech furmanów i murarzy, p³acili miastu kanon w wysokoci 116
rubli rocznie, podczas gdy podatek
konensowy z prowadzenia samych
wyszynków wynosi³ 113 rubli.
Zachowa³ siê inny przekaz z tamtych czasów, który nale¿y do anegdoty, ale jest pouczaj¹cy jeli chodzi
o poda¿ trunków. Nie mamy informacji, czy w drugiej po³owie XIX wieku
istnia³y jeszcze w Terespolu legalne
gorzelnie ¿ydowskie, chocia¿ nie ulega w¹tpliwoci, ¿e sam bimber produkowany by³ na masow¹ skalê. Istnia³ otó¿ wtedy zawód rozwoziciela
okowity. Jedn¹ z barwnych postaci
tamtych czasów by³ "U³yn" Gierczuk
z Polesia, olêder, który wozi³ koñmi
ziemiê pod budowê fortu w Lebiedziewie. Doæ szybko zmieni³ on zawód i
sta³ siê rozwozicielem okowity do
karczm le¿¹cych pomiêdzy Terespolem i Kodniem. Trasa nie by³a wcale
monotonna, a koñ wyuczony, wystarczy³o krzykn¹æ: "Stój koby³ka, tu gospoda!" i koñ stawa³ bez potrzeby
u¿ycia cugli. Pierwsza karczma znajdowa³ siê ju¿ za Wo³oczkami przy
Czarnej £ozie, gdzie olêdrzy pracowali przy budowie szosy z Brzecia

do fortu w Lebiedziewie, druga w
Polatyczach, gdzie z kolei by³o najwiêksze skupisko olêdrów zatrudnionych przy samym forcie, lecz trzecia
a¿ w Dobratyczach, poniewa¿ le¿¹cy po drodze Lebiedziew zamieszkiwali Tatarzy, ortodoksyjni muzu³manie, którym Prorok zabrania³ picia
mocnych trunków. W³anie w Dobratyczach spotka³a "U³yna" niemi³a
przygoda. Wióz³ on beczkê z okowit¹
i solone ledzie na wesele zamo¿nego gospodarza do Kostom³ot, a do
karczmy w Dobratyczach wst¹pi³ rozliczyæ siê z ¯ydem. ¯yd jak to ¯yd,
d³ugo siê targowa³, a wtedy wykorzystali okazjê jego gocie, którzy spucili z beczki okowitê i naleli do niej
wody. "U³yn" pojecha³ dalej, dostarczy³ na wesele beczkê okowity i odwiedzi³ jeszcze Kodeñ. Ale gdy póniej wraca³ t¹ sam¹ drog¹, oszustwo
ju¿ wysz³o na jaw i zaatakowa³ go
t³um niedopitych goci weselnych.
Straci³ wtedy wóz, wszystkie pró¿ne
beczki, a i sam mia³ kilka z³amanych
¿eber i wybite zêby. Mimo wszystko
proceder siê op³aca³ i "U³yn" kupi³
sobie potem maj¹tek w B³otkowie za
handel okowit¹.
Równie¿ w samym Terespolu znajdowa³o siê kilka karczm, lecz najchêtniej odwiedzana przez olêdrów karczma znajdowa³ siê przy Ma³ym Rynku. Byæ mo¿e dlatego, ¿e karczma
mieci³a siê w pó³nocnej czêci miaDokoñczenie na str 44
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sta i olêdrom by³o do niej najbli¿ej.
Jako ¿e wpierw pracowali przy budowie usypu ziemnego od dworca kolejowego do Bugu, za póniej przy
budowie ma³ego fortu dla 2 Lotnego
Parku Artyleryjskiego, który z za³o¿enia mia³ ostrzeliwaæ przestrzeñ za
nasypem kolejowym. A gdy i ta praca
dobieg³a koñca, przenieli siê do
£obaczewa i rozpoczêli tam budowê
du¿ego fortu. Przy Ma³ym Rynku obok
karczmy mieci³a siê rzenia i sma¿alnie ryb prosto z Bugu, które ka¿dego ranka dostarcza³ najlepszy rybak
w Terespolu, Pawe³ Osipowicz. Mo¿na wiêc by³o na miejscu i dobrze zjeæ,
i dobrze wypiæ, a tak¿e zabawiæ siê z
panienkami, które doæ t³umnie przyje¿d¿a³y z Brzecia na "majówki".
Zachowa³o siê wiele anegdot o
¯ydach i olêdrach z tamtego czasu.
Jako¿ w dzieñ poprzedzaj¹cy szabas
mia³a siê odbyæ jaka uroczystoæ
religijna w bó¿nicy, wiêc ¯yd karczmarz doæ wczenie przegoni³ goci
i zamkn¹³ karczmê. Bó¿nica w Terespolu by³a drewniana, doæ wysoka
lecz w¹ska; porodku sali sta³a bima,
odpowiednik o³tarza, a na podwy¿szeniu na bimie rabin monotonnym
g³osem czyta³ Torê. ¯ydzi, w czapkach na g³owie , siedzieli na pod³o-

dze wokó³ bimy i miarowo siê kiwali.
By³o niemal ciemno, pali³o siê parê
wiec, a wówczas olêdrzy zakradli siê
pod bó¿nicê i wpucili do sali dwie
ledwo opierzone wrony. Przestraszone wrony zaczê³y lataæ wokó³ wiec i
szybko je zgasi³y. Zapad³ kompletny
mrok, i wtedy kto na sali g³ono

Julian Ursyn Niemcewicz, znany
pisarz Owiecenia, przeje¿d¿aj¹c przez
Terespol napisa³ w swoim diariuszu:
"Wszêdzie w dni targowe lud pijany tak,
¿e dla okucia konia nigdzie trzewego
kowala dostaæ nie mo¿na by³o".

krzykn¹³, ¿e to duchy nawiedzi³y synów Izraela za ich grzechy. ¯ydzi, jak
jeden m¹¿, poczuli siê nagle grzesz-
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nikami i rzucili siê do ucieczki w kierunku ciasnych drzwi, tratuj¹c siê i
turbuj¹c wzajemnie. Olêdrzy mieli
póniej niez³y ubaw z powsta³ego rejwachu, czego nie ukrywali w karczmie przy kuflu piwa i sprawa szybko
siê wyda³a. Ale i ich spotka³a za to
kara bo¿a, jak potem twierdzili ¯ydzi.
Otó¿ gdy innym razem olêdrzy têgo
sobie popijali w karczmie, przez Nowy
Rynek przeszed³ kondukt pogrzebowy z £obaczewa do cerkwi, za konduktem jecha³ wóz, na którym wieziono drewniany krzy¿. Który z olêdrów
zrobi³ wtedy zak³ad, ¿e o pó³nocy uda
siê na cmentarz i wbije w ten krzy¿
kowalski ochnal. Tak te¿ i zrobi³, ale
przymierzaj¹c ochnal do krzy¿a, wbi³
go przez swój rêkaw w drzewo i potem nie móg³ ju¿ cofn¹æ rêki. Na
cmentarzu straszno jest o pó³nocy, a
strach ma wielkie oczy. - Mo¿e to sam
nieboszczyk - pomyla³ - z³apa³ go za
rêkê i trzyma? Szarpa³ siê, mo¿e krzycza³, ale i tak nikt go nie us³ysza³,
gdy¿ cmentarz po³o¿ony by³ za miastem. Olêdrzy poszli na cmentarz
dopiero rano. Lecz grzesznik - jak
opowiadali ¯ydzi w wiele lat póniej ju¿ wtedy nie ¿y³, zmar³ ze strachu,
ukarany przez Pana Boga za wrony,
które wpuci³ do bó¿nicy.
Janusz Tarasiuk

ZSP Nr 1 ma swojego patrona!!!

Pi¹tek 1 kwietnia 2011 roku by³ bardzo wa¿ny dla Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 w Terespolu. W ten to w³anie dzieñ Komisja Na Rzecz Nadania Imienia Szko³y podsumowa³a wyniki g³osowania.
Okaza³o siê ¿e zdecydowanie najlepsza okaza³a siê kandydatka zaproponowana przez nauczyciela przyrody Marka Ferensa KRÓLOWA JADWIGA ANDEGAWEÑSKA, która wyprzedzi³a Józefa Pi³sudskiego, Henryka Sienkiewicza oraz Legiony Polskie.
Zanim dosz³o do podsumowuj¹cego
fina³u Komisja zebra³a siê na spotkanie, aby wybraæ kandydatów oraz
opracowaæ regulamin wyboru.
Najpierw wybrane klasy przedstawi³y spo³ecznoci szkolnej na specjalnym apelu wszystkich kandydatów,
wczeniej wychowawcy klas na lekcjach wychowawczych omówili ¿ycie i
dzia³alnoæ ka¿dego z nich. Gazetka

szkolna "Na Wariackich Papierach" w
specjalnym dodatku "zareklamowa³a" ka¿dego z nich. Te specjalne dodatki dosta³y siê w rêce uczniów oraz
rodziców. By³y one pomocne w wyborze jednego kandydata.
Cz³onkowie komisji przygotowali
ponadto gazetki cienne o poszczególnych osobach. Wybór patrona szko³y wzbudzi³ ogromne dyskusje wród
spo³ecznoci szkolnej jak i wród
mieszkañców Terespola. G³osowa³y
trzy grupy: nauczyciele i pracownicy szko³y, rodzice i uczniowie.
Wszystkie g³osy zsumowano procentowo.
Sukces Królowej Jadwigi jest jak
najbardziej zas³u¿ony. Uwa¿am ¿e
jest to najlepsza kandydatka na patrona szko³y. Jej ¿ycie i dzia³alnoæ
jest dla nas wszystkim wzorem do naladowania. By³a kobieta m³od¹, dobrze wykszta³con¹, zna³a 5 jêzyków,

by³a dobra dla ubogich, to dziêki jej
klejnotom odnowiono Akademiê Krakowsk¹, to Ona scali³a Polskê i Litwê w jeden wielki organizm pañstwowy, pochodzi³a z Wêgier - pañstwa
zawsze nam przyjaznego, a przede
wszystkim by³a kobiet¹ WIÊT¥!!! W
1997 roku papie¿ Jan Pawe³ II wyniós³ J¹ na o³tarze. Data 16 padziernika jest znamienna dla trzech wybitnych Polaków: W ten dzieñ koronowano Jadwigê na króla Rzeczpospolitej, w ten dzieñ Karol Wojty³a zosta³
papie¿em, a Wanda Rutkiewicz zdoby³a te¿ szczyt, ten najwy¿szy jak jej
poprzednicy. By³ to oczywicie Mont
Everest-najwy¿sza góra wiata.
"¯ycie patrona szko³y, powinno byæ
wzorem dla uczniów, nauczycieli i rodziców" i "Nie jest konieczne uto¿samianie patrona szko³y z regionem"
Marek Ferens
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Tradycje brackie a cech rzemielniczy
Tradycji strzeleckich nale¿y szukaæ w zamierzch³ej dobie redniowiecza. Pierwsze bractwa kurkowe powsta³y w
miastach europejskich, posiadaj¹cych umocnienia obronne i fortyfikacje. Obroñcami miast byli kupcy oraz rzemielnicy zrzeszeni w cechach. Bractwa kurkowe w Polsce istnia³y w miastach posiadaj¹cych ustrój prawny i cechy. Najstarsze bractwo powsta³o w 1286 roku w widnicy. Nastêpnie powstawa³y bractwa kurkowe w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Toruniu, Poznaniu oraz Kaliszu. Rozkwit
bractw kurkowych przypada na okres XIII-XVII wieku. Urz¹dzano coroczne zawody strzeleckie, zwykle w poniedzia³ek po oktawie Bo¿ego Cia³a. Zbierano
siê na strzelnicach
zwanych celstatami,
które budowano na
przedpolach miejskich murów obronnych. Aby odpieraæ
skutecznie zakusy
wrogów zewnêtrznych i wewnêtrznych, cechy ³uczników, p³atnerzy, rusznikarzy, kuszników i
mieczników obytych
z wyrobem broni
æwicz¹ w jej w³adaniu i w tym celu
tworz¹ bractwa
strzeleckie tzw.
szko³y rycerskie.
Wraz z postêpem organizacji, zarz¹d miejski powierza
bractwu oraz zjednoczonym z nim cechom obronê murów
miejskich, utrzymanie porz¹dku i wartê nocn¹, z czego
wywodzi siê znak czujnego kura. Nie tylko magistraty, ale
równie¿ w³adcy dzielnicowi, oraz królowie polscy doceniali znaczenie zorganizowanej obrony miast pod przywództwem cechów i bractw kurkowych. Zachêcaj¹c do sta³ej
sprawnoci w u¿ywaniu broni wyznaczone by³y nagrody
dla najlepszego strzelca,
który str¹ci ptaka umieszczonego na wysokiej ¿erdzi. Zwyciêzcy nosili tytu³
Króla Kurkowego. Zwalniani byli od podatków, ce³
i nocnej warty. Bractwa z
cechami broni³y miast,
odpiera³y skutecznie ataki Tatarów, Turków, Kozaków, Szwedów i band hajdamackich.
Stroje braci kurkowych
i rzemielników cechowych, sta³y siê strojem
polskim. By³ to ubiór majestatyczny, malowniczy a
God³o bractwa kurkowego

dominowa³ w nim kontusz, co wi¹za³o siê z wojskowym i
reprezentacyjnym ¿yciem mê¿czyzny. Na ca³oæ ubioru
sk³ada³ siê: ¿upan, kontusz, delia oraz czapka - ko³pak
lub konfederatka i przepiêkny, d³ugi pas kontuszowy. Ubiór
taki by³ noszony przez wszystkie warstwy stanu szlacheckiego a tak¿e mieszczañskiego. Mieszczaninowi nie przys³ugiwa³o noszenie szabli - karabeli. Pas kontuszowy by³
symbolem statusu spo³ecznego, wiadczy³ o godnoci noszonego go mê¿czyzny, a nadto o jego zamo¿noci.
Widzimy to w niezapomnianym weselnym polonezie mickiewiczowskim:
"Nad muraw¹ czerwone po³yskuj¹ buty
Bije blask z karabeli wieci siê pas suty
On zdj¹wszy konfederatkê k³ania siê pokornie
Dama raczy³a spojrzeæ lecz milczy upornie
St¹pa z lekka spogl¹da na rywali z góry
I sw¹ konfederatkê z czaplanymi pióry
To na czole zawiesza to nad czo³em wstrz¹sa
A¿ w³o¿y³ j¹ na bakier i podkrêci³ w¹sa "
W strojach polskich bawili siê galicyjscy panowie nawet
w Wiedniu, w parlamencie i na dworze cesarskim. "Mój
strój polski zrobi³ wra¿enie. By³ piêkny. Bia³a delia bramowana kamczackim bobrem doskonale odbija³a siê od szafirowego aksamitu kontusza i litego ¿upana" (Rosco Bogdanowicz, Bal Dworski w 1894).
W czasie jednej z uroczystoci brackich w Warszawie
parê lat temu id¹c ulicami Starego Miasta starszy pan
poprosi³ o mo¿liwoæ zrobienia zdjêcia i wyrazi³ chêæ uszycia sobie podobnego stroju. "Chcê pójæ do kocio³a na
lub wnuczki i na inne wykwintne uroczystoci nie tylko
rodzinne i w stroju polskim chcê byæ pogrzebany".
Czuwaj¹cy bracki kur sta³ siê god³em stowarzyszenia.
Widnieje na sztandarach, insygniach, orderach, odznaczeniach, pieczêciach. Bractwa kurkowe cieszy³y siê
opiek¹ w³adz pañstwowych. Królowie polscy podpisywali
statuty, fundowali klejnoty, zapewniali bractwom uprzywilejowan¹ pozycjê wród miejskich korporacji.
Lech Prawdzic Orliñski
Od redakcji:
Lech Prawdzic Orliñski pe³ni funkcjê prezesa (hetmana) Kresowego Bractwa Kurkowego im. Or³a Bia³ego
w Terespolu.

Kontusze cz³onków bractwa kurkowego.
Pierwszy z lewej: Lech Prawdzic Orliñski
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O Terespolskiej Grupie Literackiej, jak i ogólnie
o animowaniu kultury w ma³ym miasteczku
W listopadzie 2010 min¹³ pierwszy rok
dzia³alnoci Terespolskie Grupy Literackiej "Pejza¿e S³ów". Choæ to krótki okres,
uda³o siê nam osi¹gn¹æ kilka zamierzonych celów. Najwa¿niejszym z nich jest
wydanie tomiku poezji, bêd¹cego podsumowaniem rocznego dorobku terespolskich literatów. Z tej okazji chcia³em pokrótce przedstawiæ ideê i historiê tego przedsiêwziêcia.
Jesieni¹ 2009 roku wspólnie z Miros³awem Chodynickim postanowilimy
za³o¿yæ w naszym miecie grupê literack¹. Nie opracowalimy ¿adnego manifestu, g³êbszej ideologii bêd¹cej spoiwem tego przedsiêwziêcia - przecie¿
nie partia polityczna by³a naszym celem. Chodzi³o nam o lune zrzeszenie
osób pisz¹cych poezjê i prozê oraz interesuj¹cych siê literatur¹, osób mieszkaj¹cych w Terespolu i okolicach, pasjonatów, którzy stworz¹ miejsce wymiany myli, rozwoju i wzajemnego
wsparcia twórczego. Przede wszystkim
postawilimy na lokalnoæ i otwartoæ,
ludzi st¹d, niezale¿nie od wieku, pogl¹dów, tematyki twórczoci i sta¿u pisarskiego. Dlatego ka¿dy, kto ma na to
chêæ, mo¿e przyjæ na nasze spotkanie i przy³¹czyæ siê do grupy. Jako ¿e
racj¹ bytu poety jest publikowanie, postanowilimy powo³aæ do ¿ycia stronê
internetow¹, na której prezentowana
mia³a byæ nasza twórczoæ, a w niedalekiej przysz³oci zamierzalimy pokusiæ siê o wydanie antologii wierszy, co
by³oby swoistym ukoronowaniem
dzia³alnoci naszej grupy.
Zamys³ by³ wietny, ale by³y te¿ oba-

wy. Czy to wszystko siê uda? A przeszkód by³o sporo. Przede wszystkim
zadawalimy sobie pytanie, czy w tak
ma³ym miasteczku, jakim jest Terespol,
ludzie nie bêd¹ mieli oporów by podzieliæ siê swoj¹ "szufladow¹" twórczoci¹.
Przecie¿ poeta w swoim wierszu odkrywa czêæ siebie, ods³ania przed czytelnikiem w³asne serce i umys³. Byæ mo¿e
obiekcje typu "co ludzie powiedz¹, gdy
siê dowiedz¹" powstrzyma³y niektórych
przed skontaktowaniem siê z nami i podzieleniem siê swoj¹ twórczoci¹. Ale
nie wszystkich. Uda³o nam siê dotrzeæ
do kilku osób i wspólnymi si³ami, 13 listopada 2009 roku, notabene w ca³kiem
nie pechowy pi¹tek, za³o¿ylimy grupê
literack¹.
I tak siê to wszystko zaczê³o. Dziêki
wsparciu instytucji lokalnych ruszylimy
pe³n¹ par¹. Miejsca spotkañ u¿yczy³
nam Miejski Orodek Kultury - spotykamy siê tam przynajmniej raz w miesi¹cu
- a przestrzeni na stronê internetow¹ Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. Podjêlimy równie¿
wspó³pracê z Goñcem Terespolskim,
czego dowodem jest ju¿ drugi cykl wierszy publikowanych w tym periodyku.
Ju¿ na pocz¹tku postanowilimy, ¿e
pierwsze urodziny uczcimy wydaj¹c tomik poezji. Przez rok zbieralimy nasze stare i nowe wiersze i dziêki wsparciu finansowemu Miejskiego Orodka
Kultury w listopadzie 2010, podczas XII
Powiatowego Przegl¹du Poezji piewanej w Terespolu, do r¹k mieszkañców trafi³a pierwsza nasza publikacja.
Poza tym, korzystaj¹c z okazji, ¿e kilka

osób z naszej grupy wie co nieco
na temat muzyki, wyst¹pilimy na
wspomnianym przegl¹dzie.
I tak min¹³ rok. Co przyniesie nastêpny? Na pewno nie przestaniemy pisaæ,
a spotkania bêd¹ siê odbywa³y jak zawsze. Za rok zapewne uka¿e siê nasza druga antologia. Mamy nadziejê,
¿e pojawi¹ siê w niej nowe osobistoci, które wzbogac¹ nasze grono. Zachêcamy wiêc osoby pisz¹ce do prze³amania wszelkich obaw i zapraszamy do nas.
Koñcz¹c pragnê zachêciæ wszystkich do realizacji marzeñ i najmielszych pomys³ów. Historia naszej grupy jest przyk³adem, ¿e wszystko zaczyna siê od pomys³u, ale nie wszystko musi siê na nim koñczyæ. Warto
wiêc braæ sprawy w swoje rêce i tworzyæ co u siebie, na swoim podwórku. Bo tak naprawdê to od nas zale¿y,
jak bêdzie wygl¹daæ nasze rodowisko spo³eczno-kulturalne. A do zrobienia jest du¿o (choæby dyskusyjny klub
filmowy albo ko³o fotograficzne) i zawsze mo¿na wiêcej. My spróbowalimy i uda³o nam siê. Jaki malkontent
mo¿e powiedzieæ, ¿e "nie warto",
"pewnie i tak siê nie uda", "to niemo¿liwe w tym miecie". Na tego typu marudzenie przytoczê s³owa Stanis³awa
Lema: "Gdyby ludzie robili tylko to, co
wygl¹da³o na mo¿liwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach".
Krzysztof Pogorzelski
Terespolska Grupa Literacka
"Pejza¿e S³ów"
www.literaci.terespol.org.pl

Katamaranem po Bugu
Mieszkaniec S³awatycz Krzysztof Kowalski ju¿ kolejny sezon organizuje sp³ywy katamaranem po Bugu od S³awatycz
do klasztoru prawos³awnego w Jab³ecznej. Bug jest najd³u¿sz¹ nieuregulowan¹ rzek¹ w Polsce i posiada unikalne walory
krajobrazowe i przyrodnicze. Sp³yw wolnym nurtem rzeki trwa oko³o 3 godzin i koñczy siê zwiedzaniem jedynego w
Polsce nadrzecznego zespo³u prawos³awnego klasztoru w Jab³ecznej. Katamaran zabiera 15 osób. Po wczeniejszym uzgodnieniu, na ³odzi podaje siê gor¹ce obiady i napoje. Z Jab³ecznej do S³awatycz powrót odbywa siê stylowym ch³opskim
wozem, przystosowanym do przewozu turystów. Po rejsie organizuje siê ognisko. Sp³ywy po Bugu ciesz¹ siê du¿ym
powodzeniem, brali w nich udzia³ turyci z ca³ej Polski, z USA, a tak¿e zorganizowane grupy z Terespola. Ta forma
spêdzenia wolnego czasu jest bardzo atrakcyjna. Osoby pragn¹ce spêdziæ kilka dni w okolicach S³awatycz mog¹ mieæ do
dyspozycji program bardziej urozmaicony - zwiedzanie muzeum Kraszewskiego w pobliskim Romanowie, zwiedzanie
starego budownictwa osadników niemieckich tzw. olêdrów w Mocicach Dolnych i wiele innych atrakcji regionalnych.
Dzia³a tu prê¿ne Stowarzyszenie "Bu¿anie" www.buzanie.pl Do dyspozycji s¹ pokoje hotelowe i agroturystyczne. Kontakt
z organizatorem sp³ywów Krzysztofem Kowalskim: tel. 509-270-222
Marek Ferens
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Antologia terespolskich poetów
Tomik wierszy Terespolskiej Grupy Literackiej "Pejza¿e S³ów" zosta³ wydany w listopadzie 2010 r. w
bibliofilskim nak³adzie 100 egzemplarzy i zawiera,
jak nale¿y s¹dziæ, wybór najlepszych wierszy szeciu poetów: Miros³awa Chodynickiego, Dominika
Sobola, Moniki Zañ, Judyty Dobryñczuk, Krzyka Pogorzelskiego i Dominika Litwiniuka. Na 40 stronach
³adnie wydanej pod wzglêdem graficznym antologii,
znalaz³o siê 47 wierszy bardzo ró¿ni¹cych siê od siebie poetów (w³aciwsze by³oby okrelenie: indywidualnoci) oraz grafiki uzdolnionego ucznia Liceum
Terespolskiego, Janka Chwedoruka. Druk wykona³a
drukarnia "Arte" z Bia³ej Podlaskiej, maj¹ca dowiadczenie w tego typu publikacjach, za wydawc¹ wierszy by³ Miejski Orodek Kultury w Terespolu. To
pierwsza tego typu publikacja w naszym miecie i
trzeba dodaæ - bardzo udana.

bêd¹cy
obraz¹
poni¿eniem
pogard¹
Kluczem do zrozumienia tego wiersza s¹ trzy ostatnie s³owa. Ich sens rozwin¹³ poeta w innym wierszu
pt. "Ojczyzna wiecznie pe³nych pó³litrówek", przenosz¹c uogólnienia filozoficzne z pierwszego wiersza,
w polityczn¹ rzeczywistoæ dzisiejszej Polski. Tutaj
kluczem do zrozumienia i wiersza, i jak siê zdaje pogl¹dów poety, s¹ trzy zdania:
"nie myla³em o samolocie
Rosjanie uciêli mu skrzyd³a"
"nie krzyczê
Nie jeste prawdziwym Polakiem"
"nie zamierzam biec z szabl¹ na urojonego wroga"
Mocne! Wiersz Dominika Sobola "Ojczyzna wiecznie pe³nych pó³litrówek" nie
wszed³ do omawianej antologii, zamieszczamy go w obecnym cyklu wierszy terespolskich poetów.
Inne skojarzenia wi¹¿¹ siê z wierszami Miros³awa Chodynickiego, najstarszego i najbardziej dowiadczonego poety w terespolskiej grupie. Miros³aw Chodynicki, z zawodu kolejarz, swoj¹ niezbyt romantyczn¹ profesjê kolejow¹ potrafi zamieniæ w poezjê swojsk¹ i rozpoznawaln¹. W wierszu "Obraz o brzasku czyli droga wzd³u¿ toru kolejowego" kreli taki opis:
"mg³a i s³oñce by³y kul¹ czerwon¹
z prawej strony wie¿y cinieñ

Te wiersze znakomicie siê czyta, chocia¿ nie s¹
one ³atwe w odbiorze i nie s¹ przeznaczone dla ka¿dego czytelnika. Ale tak jest ze wszystkimi wierszami na wiecie. Wiersze czytaj¹ przede wszystkim
ludzie o specjalnych predyspozycjach i wra¿liwoci,
czêciej ludzie m³odzi, o zaciêciu humanistycznym,
w jaki sposób obyci w zaszyfrowanym jêzyku poezji. Bowiem wiersze nie zawsze pisze siê pe³nymi
zdaniami. Czasami wiersz tworz¹ pojedyncze s³owa
i oderwane, zdawa³oby siê, skojarzenia. Jeden z najoryginalniejszych, ale i kontrowersyjnych poetów terespolskich, Dominik Sobol, w³anie w taki sposób
napisa³ wiersz pt. "Homo Sapiens Sapiens".
cz³owiek rozumny
brzmi dumnie
traci jednak sens
gdy pope³niamy b³¹d

pod nogami
tor
tworzy³ srebrn¹ perspektywê
a rozjazdy
dawa³y jaki wybór"
W innym wierszu (który nie wszed³ do antologii) pt
"Obraz deszczowy" pisze o innej relacji kolejowej:
"pada deszcz
s³yszysz
szumi
schowam siê w poczekalni
szaro-buro-dworcowej
( )
mój poci¹g przyjedzie
kiedy przestanie padaæ."
Dokoñczenie na str 48
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W³aciwie ka¿dy czytelnik odbiera wiersze trochê
inaczej, poprzez w³asne skojarzenia, w³asn¹ wyobraniê i odczucia. Mnie pierwszy wiersz Miros³awa Chodynickiego kojarzy siê z Ma³aszewiczami ze
wzglêdu na wzmiankowan¹ w nim wie¿ê cinieñ,
drugi raczej z dworcem w Terespolu. Ale jest to bardzo subiektywne odczytywanie wierszy. Czytelnik
mieszkaj¹cy gdzie daleko st¹d, mo¿e nic nie wiedzieæ o wie¿y cinieñ w Ma³aszewiczach i o dworcu
w Terespolu. Zreszt¹ nie o to chodzi. Oryginalnoæ
wierszy Miros³awa Chodynickiego polega na umiejêtnym ³¹czeniu tutejszych, swojskich klimatów
(przyk³adem mo¿e byæ wiersz "W Terespolu moim",
który zamieszczamy w obecnym bloku) z tematyk¹
uniwersaln¹, wietnym operowaniem s³owem i piêknymi obrazami, które potrafi opisaæ w kilku s³owach.
Zupe³ nie inny wiat, oparty na wra¿liwoci typowo kobiecej, tworz¹ dwie poetki nale¿¹ce do grupy:
Monika Zañ i Judyta Dobryñczuk. W przeciwieñstwie do mê¿czyzn, bardzo zwiêz³ych w swoich wypowiedziach poetyckich, dziewczyny przywi¹zuj¹
du¿¹ wagê do formy wiersza i do rozbudowanych
opisów. Monika Zañ, uczennica ostatniej klasy Liceum w Terespolu, w swoich wierszach stara siê
zachowaæ rytm i rym, przy czym w niektórych jej
wierszach ("Zakrêt", "Nekrolog ¿o³nierza") rymy s¹
jednosylabowe (z jedn¹ samog³osk¹ w s³owie). To
trudne przedsiêwziêcie formalne, gdy¿ w jêzyku polskim s³owa s¹ raczej wielosylabowe. Natomiast Judyta Dobryñczuk, studentka filologii polskiej, tworzy bardzo rozbudowane opisy, jakby wyjête z jakiej epickiej opowieci. Pisze najczêciej o mi³oci, podczas gdy tematyk¹ wierszy Moniki Zañ s¹
rozterki zwi¹zane z dojrzewaniem emocjonalnym,
przejciem w wiat doros³ych, obawa przed nieznanym.
Jeszcze inny jest Krzysztof Pogorzelski. Jest to
poeta o zaciêciu filozoficznym (filozofi¹ zajmowa³
siê na studiach), szukaj¹cy i próbuj¹cy odpowiedzieæ na wiele pytañ egzystencjalnych. To poeta
trudny w odbiorze w swoich wierszach filozoficznych
i zarazem romantyczny w innych swoich wierszach
np. tytu³owym dla grupy poetyckiej wierszu "Pejza¿e s³ów". Mnie najbardziej spodoba³y siê dwa jego
wiersze o kotach (sic!). W wierszu "Kilka s³ów od
czarnego kota" to piêkne zwierzê ludzie "obrali( )
na nieszczêæ nosiciela" a wszystkie zwi¹zane z nim
przes¹dy "kolor futra wyjani wszystko". W innym
wierszu bez tytu³u
"czas
jak kot na fotelu
przeci¹ga siê leniwie"
a opowiadaj¹cy o tym mê¿czyzna
"sp³aci³ niejedn¹ po¿yczkê w banku ¿ycia
skrzyd³a sprzeda³ w lombardzie
za trzy grosze
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wystarczy³o na drewniany dom
kawê
i karmê dla kota."
No có¿, taka jest percepcja wierszy przez czytelnika. Dlaczego w³anie ten wiersz, a nie inny podoba nam siê najbardziej? Mnie dlatego, ¿e mia³em
kiedy czarnego kota i by³ on do mnie bardzo przywi¹zany.
Najtrudniej czyta mi siê wiersze Dominika Litwiniuka, pracownika muzeum J.I. Kraszewskiego w
Romanowie, z wykszta³cenia historyka sztuki. Trudno siê zgodziæ z ich treci¹. Kiedy, w czasach "m³odoci górnej i chmurnej" poci¹ga³y mnie "Cierpienia m³odego Wertera" J.W.Goethego. Póniej werterowska koncepcja ¿ycia wywo³ywa³a mój zdecydowany sprzeciw, nawet jeli by³a to tylko metafora
poetycka. W wierszu Dominika Litwiniuka "Modlitwa"
czytam:
"Daj krótkie ¿ycie
bym po¿¹da³ je szaleñczo"
I nieco dalej:
"daj mieræ szybk¹
bym na koniec zap³on¹³ jak iskra".
W wierszu "Marny" pisze:
"Jestem szaroci¹ prochu
co czasem myl uchwyci"
To wszystko jest nazbyt pesymistyczne. Nale¿y
jednak uwierzyæ "we w³asne w¹t³e si³y" (wiersz "Nadzieja").
Poeci nie rodz¹ siê na kamieniu. Grupa terespolska liczy obecnie szeciu poetów, byæ mo¿e najlepszych, jacy dzisiaj pisz¹ wiersze w naszym miecie.
W Terespolu zawsze byli ciekawi i utalentowani poeci, by wymieniæ Janinê £ojewsk¹, Henryka Szypicê, Ewê Bag³aj, Joannê Rymaszewsk¹ czy Krzysztofa Wróbla. Ich wiersze drukowalimy kiedy w
Goñcu Terespolskim, ukazywa³y siê one tak¿e w ró¿nych antologiach i zdobywa³y nagrody na konkursach poetyckich. Obecna grupa terespolskich poetów, dzia³aj¹ca w dobie Internetu, jest inna od tych
dawnych - zorganizowana, dyskusyjna, utalentowana i wykszta³cona, nie pisze ju¿ do szuflady. Ich
twórczoæ wzbogaca kulturê miasta i jego okolic, a
wydane tomiki poezji pozostawi¹ po sobie trwa³y
lad - pozostan¹ na d³u¿ej w kilku bibliotekach w
naszym miecie, w Bia³ej Podlaskiej i w naszym kraju (jako egzemplarze obowi¹zkowe musz¹ trafiæ
m.in. do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagielloñskiej). To bardzo dobrze, ¿e Miejski Orodek Kultury w Terespolu obj¹³ mecenatem terespolskich poetów. Mówi¹c o sprawach przyziemnych - wydanie
tomiku poetyckiego to niewielki wydatek (ten omawiany kosztowa³ 500 z³.). Rekompensuj¹ go póniej doznania zwi¹zane z przyjemnoci¹ czytania
poezji. Ilu tam ludzi czyta wiersze. Dla nich warto.
Janusz Tarasiuk
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Terespolska Grupa Literacka "Pejza¿e S³ów"
Judyta Dobryñczuk
***
£akn¹c ci¹gle Twego ciep³a
Uciekam w wiat marzeñ
Kocham tamtejsz¹ arkadiê
A wiat stan¹³ w miejscu
Siedzê na polanie
Z nadziej¹ na lepsze jutro.
Miros³aw Chodynicki

Obraz deszczowy
pada deszcz
s³yszysz
szumi

schowam siê w poczekalni
szaro-buro-dworcowej
dziewczynie z warkoczykami
skradnê umiech
wymieniê s³owami
z nieznajomym
nad szklank¹ herbaty z cytryn¹
mam du¿o
wybieraj do woli
mój poci¹g przyjedzie
kiedy przestanie padaæ

Blues dla Ciebie

A gdy ju¿ bêdê na tamtym brzegu,
to choæby s³oñce wci¹¿ wieci³o,
i ptak, z ogonem takim rudym,
fruwa³ wci¹¿ przy mnie, wypiewywa³.

czarnej cianie lasu
ca³owanie
szeptanie
w g¹szczu malinowym
bajkê wymalujê
barwami wie¿ymi
zapiewam i poniosê hen
w wiosnê
12.03.2007

W Terespolu moim
(2007)

W Terespolu moim, choæ malutkim
Korków teraz jak w Warszawie ca³a
masa
Bo siê wiara w samochody posadzi³a
Bo siê wiara swych rowerów dzi
wypar³a

Znowu bez zakwitnie
trawa zapiewa ros¹
a ja tobie umiech
i przytulenie

Czas odarty z przysz³oci

osierocone przesz³oæ z teraniejszoci¹
trwaj¹ jak portrety
zawieszone na cianie
zakurzonego gabinetu
fortepian
wiece
ró¿e ciemnoæ za oknem
zatrzymany zegar
obwiesi³ smêtnie w¹sy
wskazówek
czeka biernie na p³omieñ
kolejnego wymiaru
który niezauwa¿ony czai siê
w cieniu filozoficznej zadumy

Na dodatek obwodnicê remontuj¹
Wiadukt stary wiadukt chwiejny
byæ albo nie byæ
rozebrali
doczeka³o siê odpowiedzi
Samochody smrodz¹ warcz¹, wiêc
okrutnie
Nazajutrz po
A mieszkañcy b³ogiej ciszy wygl¹daj¹ przepowiednie jak czarne wrony
obsiad³y bezlistne drzewo
Przywo³ujê stare czasy gdzie z zawia- monumentalnie wymowne
tów
Kiedy konik sobie klapa³ po ulicy
zinterpretowane przez proroków
Kiedy rower miga³ z wiatrem przez wyczekuj¹ tej jednej
Terespol
jedynej iskry i
Ludzie ¿yli jako wolniej jako ciszej spopiel¹ myli

Ja i czas

A ja mieæ bêdê wszystko w nosie,
siorbiemy gor¹c¹ herbatê
i ³¹k¹ pójdê, wprost przed siebie.
ze spirytusem
By z motylami tañczyæ bajkê,
w kuchni
by w mylach lotnych, znaleæ Ciebie.
I Ciebie piewaæ, na ca³e gard³o.
I Tobie bluesa graæ, na skrzypcach.
Bo Ty m¹ wen¹, moim rytmem.
Moim obrazem, m¹ modlitw¹.

ciszy
z nocy wyrzebionej

bo w kuchni jest stó³ sosnowy
obrusem ze snu nakryty
i piec z miodowych kafli
zapiewaj wietrze
zimowy grajku zatracony
o ogniu piewaj
z³otej plamie
na nocnym niegu i

tezy po¿re czas
schowany w popsutych na mieræ
budzikach
ukrzy¿owany wczorajszy poeta
nikogo nie odkupi
przecie¿
jego karta kredytowa zapodzia³a gdzie
sens
pozostanie s³oñce wiatr
i rozemiane wo³anie
swobodne
na ca³e gard³o
i bieganie o poranku po ³¹ce
Dokoñczenie ze str 50
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Dominik Sobol

Ojczyzna wiecznie pe³nych
pó³litrówek

mam przeczucie nawrotu w¹satych
bandziochów
ju¿ czujê ich oddech
s³yszê kolejne ciêcia u³añskiej
fantazji
sienkiewiczowskie deja vu
nie myla³em o samolocie
Rosjanie uciêli mu skrzyd³a
nie krzyczê
Nie jeste prawdziwym Polakiem
siedzê pod p³otem
wypi³em tylko buteleczkê powietrza
jestem szczêliwy i nie przeszkadza
mi to
nie zamierzam biec z szabl¹ na
urojonego wroga
Krzysztof Pogorzelski

Dzieñ powszedni

to co siê dzieje za oknem
nazywa siê dniem powszednim
ludzie gdzie id¹
samochody jad¹
wszystko siê pieszy
robotnik z m³otem pneumatycznym
czeka na szesnast¹
i wieczorne piwo
ciekawe wiata przedszkolaki

id¹ dwójkami
wype³niaj¹c ulicê piskiem
facet w garniturze wyszed³ na
papierosa
dzieciak odgania od siebie natrêtnego psa kamieniem
komu spad³ ³añcuch w rowerze
wysypa³y siê jab³ka z torebki
w nocy wszystko ganie
zmêczenie wymiecie ludzi pod
dachy domów
po ulicach bêdzie spacerowa³a cisza
samotna
pójdzie spaæ
kiedy us³yszy pierwsze kroki
ziewaj¹cej kobiety
piesz¹cej siê do pracy
***
w moim wierszu
siedzi mê¿czyzna przy stole
popija kawê
czas
jak kot na fotelu
przeci¹ga siê leniwie
od losu nie ¿¹da zbyt wiele
sp³aci³ niejedn¹ po¿yczkê w banku
¿ycia
skrzyd³a sprzeda³ w lombardzie
za trzy grosze
wystarczy³o na drewniany dom
kawê
i karmê dla kota

zawsze ten sam

piêtrz¹ siê nowe wi¹tynie
stare
butwiej¹ w zapomnianych lasach
zmieniaj¹ siê
przedmioty
prawa
broñ
czasy
a my
cierpimy na wrodzon¹ chorobê
nosimy ich brzemiê
Rys. Janek Chwedoruk

cz³owiek jest zawsze taki sam

1/2011
zmieniaj¹ siê
tylko klatki
***
w koronach ciernistych drzew
pogr¹¿one w modlitwie
ptaki
wroniête w mogi³y korzenie
jak bezdenne koszmary
jeszcze wist kul s³ychaæ
ziemia dusi krzyk niestrawiony
pamiêæ pruje spokój
tr¹cone wiatrem licie
nios¹ szept
lecz nie zna mowy drzew
ludzkie plemiê
***
istota pokraczna
jej los
wszystkim wobec nicoci
niczym wobec wiecznoci
powiedzia³ filozof
przeciwstawny kciuk
i lady stopy na ksiê¿ycu
duma
obcy na tym wiecie
obcy nawet sobie
w garci trzyma proch
który nazywa ¿yciem
***
z³oto lici
przysypa³ zmrok
gdy weszli na scenê
muzyka Szopena
rozbrzmia³a zapachem jassmine
poruszy³a serca
odp³ynê³y z nurtem niezliczonych
dwiêków
do krainy gdzie
muzyka
ma tylko pocz¹tek
Bia³a Podlaska 17.10.2010
Po koncercie A. Jagodziñskiego
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Dominik Litwiniuk

po ¿yciu

Wspomnienia

prawdziwa wiecznoæ
jest wbrew naturze cz³owieka

Czasem wyci¹gam z g³owy
wspomnieñ album przykurzony,
tych starych i nowych
tych czarnobia³ych i kolorowych.

pozbawiona czasu
konieczna i niezmienna
przera¿a
bo ¿ycie to ruch

Zamykam wtedy oczy
i b³¹dzê po tej galerii,
po Luwrze ¿ycia
wieczny i jedyny turysta.

nieskoñczona skoñczonoæ
to tylko wieczna sekwencja marnoci
pozbawiona sensu
przera¿a jeszcze bardziej

Ogl¹dam znane obrazy,
te ciep³em barwne
co budz¹ umiech,
te stonowane szaroci¹
zaprawione smutkiem i gorycz¹.

Chwila istnienia

ludzie jak co dzieñ
zajêci byli swoimi sprawami
nie s³yszano tr¹b
nie by³o deszczu meteorytów
czterech jedców
czterdziestu dni sromoty
legionów kocieji
stug³owych smoków pij¹cych krew
wszystko odby³o siê zgodnie z
prawami fizyki
i trwa³o tylko chwilê

Rys.Janek Chwedoruk
tymczasem gdzie poza tym
co nazywamy czasoprzestrzeni¹
maleñki ch³opiec umiechn¹³ siê
ca³kiem niewinnie
gdy na jego d³oni
pêk³a mydlana bañka
równie niewinnie
zanurzy³ patyczek w wodzie
i puci³ nastêpn¹

Ogl¹dam je skwapliwie
malowid³a tañca nad krawêdzi¹,
pobudzaj¹ zmys³y upione
i nowych myli karty zapisuj¹.
Ogl¹dam je wszystkie
choæ minione wci¹¿ ¿ywe,
w formalinie pamiêci zachowane
opowiadaj¹ moj¹ krótk¹ historiê

Z historii terespolskiego futbolu
Tekst ten powsta³ po wczeniejszym
przejrzeniu ksi¹¿ki Romana Laszuka
"Æwieræwiecze bialskopodlaskiego futbolu". Interesowa³o mnie, co te¿ tam
pisz¹ o naszej terespolskiej pi³ce. Po
lekturze tej ksi¹¿ki jestem rozczarowany. Wydarzenia tam zawarte, dotycz¹ce terespolskiego futbolu, s¹
niepe³ne i nie do koñca prawdziwe.
Jest tam du¿o o LKS Terespol, jest
wspomniany WKS Kolejarz Ma³aszewicze. Ale czy to naprawdê wszystko?
Bêd¹c mieszkañcem Terespola ju¿
od 60 lat, wiem ¿e by³o du¿o pi³ki no¿nej przed LKS Terespol, a jeszcze
wczeniej Kolejarzem Ma³aszewicze.
Pamiêtam, ¿e jako kilkuletni ch³opiec
chodzi³em ze swoim ojcem na mecze pi³karskie. Gra³a wtedy "Nadbu¿anka" Terespol. Mecze odbywa³y siê
za halami, w otoczeniu ulic Sienkiewicza, Czerwonego Krzy¿a i Reymonta. Potem, by³y to ju¿ lata szeæ-

dziesi¹te, boisko przeniesiono tam,
gdzie jest ono dzisiaj. Z czasem powsta³ tam stadion sportowy, przystosowany nie tylko do gry w pi³kê no¿n¹.
Na pocz¹tku by³o jednak bardzo
skromnie, a nawet prymitywnie. Koñczy³y siê wtedy lata piêædziesi¹te.
Dru¿yna pi³karska, która reprezentowa³a nasz¹ miejscowoæ, nazywa³a
siê "Terespolanka". Klub ten osi¹gn¹³
du¿¹ popularnoæ. By³ lubiany nie tylko w Terespolu. Do Terespola przyje¿d¿a³o wiele dru¿yn z s¹siednich
miast i miejscowoci. "Terespolanka", oczywicie, jedzi³a do nich z pi³karsk¹ rewizyt¹. Szkoda, ¿e nie ma
¿adnych dokumentów ani protokó³ów
z tamtych imprez. Nie ma ju¿, w zdecydowanej wiêkszoci, ludzi, którzy
biegali wtedy po boisku
Jednak to nie "Nadbu¿anka" i nie
"Terespolanka" by³y pierwszymi zwiastunami terespolskiego futbolu. Ju¿
jako dziecko s³ysza³em o piêknej grze

dawnych pi³karzy z Terespola. Pada³y nazwiska, niektóre z nich zapamiêta³em. Byli to ojcowie moich szkolnych kolegów: Kazimierz Sikora, Kazimierz Kot, Zdzis³aw Tarnowski, Mieczys³aw Miczko. Oni ju¿ dawno nie
¿yj¹. Zastanawiam siê tylko, gdzie oni
grali? Mylê, ¿e by³ to Brzeæ. Brzeæ
przed II wojn¹ wiatow¹ by³ polskim
miastem. Wielu Terespolan tam siê
uczy³o, pracowa³o i chyba gra³o w pi³kê. Byli to pierwsi terespolscy pi³karze. Terespolska historia futbolu rozpoczê³a siê wiêc ju¿ w latach trzydziestych XX wieku.
Pamiêtam, ¿e w latach 60-tych nast¹pi³ prawdziwy "wysyp" dru¿yn pi³karskich na naszym terenie. Oprócz
"Terespolanki" by³a dru¿yna z jednostki wojskowej "Gwardia". W pobliskich Polatyczach i w B³otkowie te¿
istnia³y niez³e dru¿yny. Cztery niez³e
dru¿yny na tak ma³ym terenie to rzecz
Dokoñczenie na str 52
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niezwyk³a. W tym samym czasie dobr¹
dru¿ynê pi³karsk¹ - wielu mówi³o, ¿e
najlepsz¹ w Terespolu - mia³o Liceum
Ogólnokszta³c¹ce. To by³a sztuka
mieæ dru¿ynê lepsz¹ od ówczesnej
"Terespolanki".
Nie tylko pi³ka no¿na by³a wa¿na
w tych czasach. Odbywa³y siê czêsto turnieje pi³ki siatkowej, przewa¿nie po obchodach 1-go Maja, ale nie
tylko. Najczêciej wygrywa³a dru¿yna z Samowicz. Oni grali naprawdê
wspaniale. Przypominam sobie tak¿e, ¿e w latach 60-tch wród moich

kolegów interesuj¹cych siê sportem
by³a moda s³uchania radiowych
transmisji imprez lekkoatletycznych.
Wspania³y sprawozdawca Bohdan
Tomaszewski mówi¹c o wydarzeniach na bie¿niach i skoczniach,
robi³ to w sposób niecodzienny.
Wspania³a kultura s³owa, wspania³e opisy, piêkna intonacja g³osu. On
przedstawia³ wielki urok i czar mowy
polskiej. Te radiowe transmisje to
by³y nie tylko wiadomoci i wydarzenia sportowe, to by³y tak¿e lekcje
jêzyka polskiego z doskona³¹ sztuk¹
mówienia. Oczarowani lekkoatle-
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tyk¹ przedstawian¹ w radiu przez
Bohdana Tomaszewskiego, sami zaczêlimy organizowaæ lekkoatletyczne zawody. Terespol zosta³ podzielony na dwie dru¿yny: Terespol I i Terespol II.
Mylê, ¿e dobr¹, chocia¿ tylko czêciow¹ ilustracj¹ dawnych sportowych
wydarzeñ w naszym miecie s¹ stare
zdjêcia. Zdjêcia zgromadzi³ i nadal je
gromadzi Krzysztof Tarasiuk. Jest on
znanym w Terespolu fotografikiem i
mi³onikiem historii naszego miasta.
Warto do nich czasami siêgn¹æ.
Henryk Szypica

Cztery lata Klubu Pi³karskiego "Granica"
Ostatnie cztery lata Klubu Pi³karskiego "Granica" to okres, kiedy
nowo wybrane w³adze klubowe postanowi³y po³o¿yæ nacisk na rozwój
pi³ki no¿nej wród dzieci i m³odzie¿y. Na pocz¹tku tego okresu w Klubie by³y dwie dru¿yny. Jedna to seniorzy, druga - dru¿yna juniorów. Na
rozwój przede wszystkim nie pozwala³y bardzo szczup³e rodki finansowe. W 2007 roku otrzymalimy bardzo skromn¹ dotacjê 15 tysiêcy z³otych, które zaledwie w ma³ej czêci
pokrywa³y koszty dzia³alnoci sportowej Klubu. Braki uzupe³niane by³y
z prywatnych rodków dzia³aczy Klubu oraz rodków pozyskanych od
sponsorów. Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e
wy¿ej wspomniana dotacja z Urzêdu Miasta by³a pierwsz¹ dotacj¹ do

Klubu od chwili jego powstania. W
tym te¿ roku zosta³a uporz¹dkowana dzier¿awa obiektów sportowych
przez Klub. Urz¹d Miasta przej¹³ z
powrotem te obiekty, natomiast Klub
na mocy umowy je u¿ytkowa³.
W roku 2008 dotacja Miasta wynios³a 30 tysiêcy z³otych. Kwota ta
jako wk³ad w³asny Klubu pozwoli³a
na wnioskowanie do Ministerstwa
Pracy i Spraw Spo³ecznych, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, o rodki na dzia³alnoæ sportow¹. Uzyskalimy kwotê oko³o 80
tysiêcy z³otych. By³a ona w du¿ej
mierze przeznaczona na utworzenie
dru¿yny m³odzików - roczniki 19981999. Dru¿yna taka powsta³a, jej trenerem zosta³ Andrzej Korbal. Dru¿yna ta wyjecha³a na obóz szkole-

niowy w ca³oci finansowany ze rodków FIO. By³ to tak¿e okres, kiedy
rozpoczêto przebudowê dru¿yny seniorów pod k¹tem jej awansu do wy¿szej ligi.
Rok 2009 to dalszy rozwój m³odzie¿owych dru¿yn. Uzyskana od Urzêdu Miasta dotacja w kwocie 33 tysiêcy z³otych pozwoli³a na dalsze starania o rodki zewnêtrzne. Klub uzyska³ powtórnie dotacjê z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, w podobnej
co rok poprzedni kwocie. Na tej bazie powsta³a nastêpna dru¿yna m³odzików - roczniki 2000-2001, której
trenerem zosta³ Wojciech Machnowski. Uzyskane rodki z FIO da³y mo¿liwoæ wyjazdu dru¿ynie prowadzonej przez Andrzeja Korbala na miêdzynarodowy Turniej Rems Cub. Zor-
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ganizowany zosta³ równie¿ piknik
sportowy, maj¹cy na celu propagowanie pi³ki no¿nej jako alternatywy
spêdzania wolnego czasu przez m³odzie¿. Zanotowano w tym¿e roku
sukces - dru¿yna seniorów powróci³a do ligi okrêgowej.
W roku 2010 realizowalimy nadal
wytyczony cel - zwiêkszenie iloci
dru¿yn najm³odszych. Uzyskana z
Miasta dotacja w kwocie 40 tysiêcy
z³otych oraz uzyskane po raz trzeci
rodki z FIO w kwocie oko³o 80 tysiêcy z³otych umo¿liwi³y powo³anie
nastêpnej dru¿yny - roczniki 20022003, której trenerem zosta³ Waldemar Wasiluk. Dru¿yna prowadzona przez Andrzeja Korbala wyjecha³a na miêdzynarodowy turniej,
gdzie uplasowa³a siê na wysokim
trzecim miejscu. Nale¿y dodaæ, ¿e
dru¿yna ta odnosi sukcesy w rozgrywkach ligowych, czego dowodem jest fakt, ¿e od roku przysz³ego bêdzie graæ w lidze wojewódzkiej.
Od trzech lat Klub organizuje
miêdzynarodowy halowy turniej pi³ki no¿nej m³odzików z roczników

1998-1999, który wpisuje siê ju¿ na
sta³e w kalendarz tego typu turniejów. W roku 2010 w turnieju uczestniczy³y dru¿yny z Republiki Bia³oru oraz trzech ociennych województw. wiadczy to o randze tego
turnieju. Organizowane s¹ równie¿
turnieje dla innych grup wiekowych
zawodników, zarówno na obiektach
otwartych, jak i halowych.
W poprzednich latach czêæ
rodków Klub przeznacza³ na remont pomieszczeñ klubowych. W
ten sposób wyremontowano szatniê i pralniê. Doprowadzono do dobrego stanu pozosta³e pomieszczenia zajmowane przez Klub. Wymieniono czêæ okien i drzwi.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ,
¿e lata te zosta³y w pe³ni wykorzystane przez w³adze Klubu do zrealizowania za³o¿onych celów. Dzi w
Klubie trenuje oko³o 70 m³odzików.
W dru¿ynie seniorów trenuje 28 zawodników, w tym 6 juniorów. Jest
bardzo istotne podkrelenie ¿yczliwego podejcia do spraw sportu
przez w³adze samorz¹dowe miasta.
Uzyskiwane dotacje z bud¿etu miej-
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skiego pozwala³y siêgaæ po rodki
zewnêtrzne, które zapewnia³y dru¿ynom odpowiednie warunki do uprawiania sportu. Jestemy przekonani, ¿e rok 2011 nie bêdzie w tym
wzglêdzie gorszy. Plany na lata nastêpne przewiduj¹ utrzymanie istniej¹cych dru¿yn, a przy odpowiednich
rodkach finansowych, powo³anie
nastêpnej. W sferze mia³ych zamierzeñ jest awans seniorów do wy¿szej
klasy rozgrywek, jak równie¿ awans
dru¿yny m³odzików z roczników
1997-1998.
Klub przyj¹³ z wielk¹ radoci¹ zamiary budowy nowego stadionu miejskiego. Znane s¹ bowiem mankamenty istniej¹cego obiektu, wymagaj¹ce znacznych nak³adów na ich
usuniêcie. Jestemy przekonani, ¿e
budowa nowego stadionu poprzez
sprzeda¿ starego stadionu nie zahamuje rozwoju pi³ki no¿nej w Terespolu. Nowoczesny stadion zadowoli i
zawodników, i mieszkañców miasta,
z których wielu jest wiernymi kibicami pi³ki no¿nej.
Bogdan ¯¹d³o
Prezes

Propozycje Zarz¹du Klubu w sprawie budowy
nowego stadionu
Zarz¹d w pe³ni popiera budowê nowego stadionu, który spe³nia³by warunki, jakie stawia siê
przed tego typu obiektami, a w szczególnoci:
- p³yta g³ówna o pe³nych wymiarach,
- p³yta treningowa o w/w wymiarach,
- podstawowe zaplecze,
- trybuny zakryte na oko³o 500 osób,
- kort tenisowy,
- bie¿nia trzytorowa.
Zarz¹d bêdzie popiera³ sprzeda¿ w 2011 roku istniej¹cego obiektu, ale warunkuje to spe³nieniem
m.in. poni¿szych warunków:
- w 2011 roku zostan¹ dokonane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenu, gdzie
bêdzie wyodrêbniona dzia³ka przeznaczona na budowê stadionu;
- w 2011 roku zostanie przygotowana koncepcja budowy i na tej podstawie zostanie
wytyczona dzia³ka pod budowê stadionu, której wielkoæ zapewni usytuowanie wy¿ej
wskazanych obiektów;
- w 2011 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowanej budowy;
- w 2012 roku w bud¿ecie zostan¹ zapewnione rodki na rozpoczêcie budowy stadionu w
` cyklu dwuletnim;
- zostanie og³oszony przetarg na budowê i po wyborze wykonawcy zostanie rozpoczêta
budowa od p³yty treningowej;
- w 2012 roku zostanie te¿ wykonana p³yta g³ówna oraz kort:
- w 2013 roku zostan¹ wykonane pozosta³e obiekty stadionu i nast¹pi oddanie obiektu do
do u¿ytku.
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Klub Pi³karski "Kolejarz"
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gra³a w A-klasie. Dziêki staraniom
By³o to w roku 1937. Do Terespola wtarzali jeszcze przez wiele lat.
przyjecha³a na mecz pi³karski dru¿yPierwsze boisko-klepisko w Tere- dzia³acza Jana Ciep³owskiego druna ¯ydów z Brzecia. W tamtym cza- spolu powsta³o w dawnym przedwo- ¿yna zaczê³a siê rozwijaæ. Bardzo
sie boisko w Terespolu znajdowa³o jennym parku miejskim, w okolicach pomocna by³a oczywicie kolej,
siê w miejscu dzisiejszego budynku dzisiejszych bloków mieszkalnych st¹d nazwa dru¿yny. Mecze zawsze
Komisariatu Policji. Mia³em wtedy 7 ko³o parku. Z ty³u boiska stoi do dzi- odbywa³y siê w niedziele. Jedzililat. Wiem, ¿e ju¿ przed wojn¹ w Te- siaj drewniany piêtrowy dom przy uli- my do Che³ma, Parczewa, £ukorespolu by³a dru¿yna pi³karska. Tam- cy Reymonta, w którym przed wojn¹ wa. Radzynia Podlaskiego, do Sieten mecz zapamiêta³em jako pierw- mieszka³ ¯yd Katz. Na górze tego dlec. W Siedlcach gralimy o III ligê.
szy mecz, który ogl¹da³em jako bar- domu mieszka³a p. Waszczukowa, Do przerwy prowadzilimy 3:0, lecz
dzo m³ody ch³opiec.
na któr¹ mówili "Kacycha" i której w ca³y mecz przegralimy 3:4. By³ taki
Po wojnie w Terespolu zaczê³a siê czasie meczu ci¹gle wybijali szyby. pi³karz Gryszka - przeklina³ na metworzyæ dru¿yna pi³karska. Pod ko- Gdy pi³ka wybija³a szybê p. Wasz- czach, targowa³ siê z sêdziami. Sêniec roku 1948 powsta³ Klub Pi³kar- czukowa oddawa³a pi³kê, w zamian dzia wyrzuci³ go z boiska i jeszcze
ski "Kolejarz" Ma³aszewicze. W pi³- za to musielimy wstawiæ jej now¹ kilku innych. Z kolei w Che³mie na
kê gra³em ju¿ jako junior, mimo ¿e szybê lub zrzuciæ siê na zakup no- boisku by³a taka glina, ¿e przegrachodzi³em wtedy do szko³y do gim- wej. Kiedy podczas meczu pi³ka limy chyba 10:0. A oni byli przynazjum. A w szkole nauczyciel Bo- znów wpad³a do jej domu, my nie zwyczajeni do gry w takich warunrysiak zabroni³ mi graæ - wtedy by³y dalimy pieniêdzy, a p. Waszczuko- kach.
Chêæ grania by³a ogromna. Wszytakie przepisy. Mimo to w "Koleja- wa nie odda³a nam pi³ki i mecz trzerzu" Ma³aszewicze gra³em do 1950 ba by³o przerwaæ. Nie tylko zreszt¹ scy rwali siê do gry. Na mecze braroku. Potem by³a przerwa na s³u¿- z tego powodu. W czasie meczów limy ze sob¹ kanapki. Najwiêcej
bê wojskow¹. Do gry w pi³kê no¿n¹ pêka³a nieraz dêtka i pi³kê trzeba mia³ ich Jurek Kondratiuk, gdy¿ jego
matka pracowa³a w rzeni. Po mepowróci³em w 1954 roku i gra³em do by³o kleiæ
roku 1957, kiedy siê o¿eni³em. GraW Terespolu obok dru¿yny "Kole- czach zjadalimy te kanapki i po³em na prawym skrzydle w ataku. jarz" Ma³aszewicze powsta³a te¿ ci¹giem wracalimy do domu. CzaMia³em naturaln¹ ¿y³kê do uprawia- "Granica", w której grali g³ównie woj- sami jedzilimy te¿ amerykañskim
nia sportu, w wojsku trenowa³em skowi z Wojsk Ochrony Pogranicza Dodge,m. Nikt nie myla³ o jakiejgimnastykê, boks i lekkoatletykê. z Che³ma i z Terespola. W Terespo- kolwiek zap³acie. Nie by³o sponsoJako kibic na mecze chodzi³em ju¿ lu sta³ tylko batalion wojska, w Che³- rów, nie by³o obs³ugi. Stroje pi³karjako ma³y ch³opiec. Tu¿ po wojnie mie ca³y pu³k. Ogólnie wojska by³o skie ka¿dy pra³ sobie sam.
Józef Ferens
w Terespolu nie by³o boiska, mecze du¿o. Wojskowi grali bardzo ³adnie,
Zdjêcie ze zbiorów
rozgrywano na lotnisku w Ma³asze- mieli siln¹ dru¿ynê.
Krzysztofa Tarasiuka
wiczach. Nasza dru¿yna z TerespoDru¿yna "Kolejarz" Ma³aszewicze
la dopiero siê montowa³a. Zaraz po wojnie w 1946 roku tworzy³ siê dopiero zlepek dru¿yny, nieoficjalnie nazywano j¹
"Terespolanka". Kiedy gruchnê³a wieæ, ¿e na lotnisku w
Ma³aszewiczach odbêdzie siê
mecz miêdzynarodowy pomiêdzy "Terespolank¹" a rosyjskimi ¿o³nierzami. Ca³y Terespol
na rowerach i piechot¹ t³umnie
wali³ na to spotkanie. Wytyczono prowizorycznie linie boiska.
W czasie meczu jaki kibic
zacz¹³ jedziæ rowerem wokó³
boiska i w³¹czy³ trzeszczotkê.
Gdy rower zacz¹³ trzeszczeæ,
a kibic krêci³ peda³ami do ty³u,
jeden z rosyjskich pi³karzy
krzykn¹³ na ca³y g³os: "Smotri
Klub Pi³karski "Kolejarz", zdjêcie pochodzi z drugiej po³owy lat piêædziesi¹tych. Stoj¹ od lewej:
Wania, kak wie³osipied w zad
Mieczys³aw
Czerwiñski, Józef Ferens, Stanis³aw Kumiczuk, Wac³aw Szwedow, Zdzis³aw Szefer
krutit, a w period jediet", co
"Dziunek", Wies³aw Padzioch, Jan Cybulski, Kazimierz K³ad. Klêcz¹ od lewej: Zdzis³aw
wzbudzi³o ogromny miech kiCzerniak, Józef Kumiñski "Bimberek", Jerzy Kondraciuk.
biców. Anegdotkê tê ludzie po-
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Terespolska Liga Pi³ki Halowej

Miejski Orodek Kultury w Terespolu organizuje coroczne rozgrywki ligowe w miejscowej hali oraz na boisku
Orlik. Pomys³odawc¹ i pierwszym organizatorem zimowej ligi halowej by³
Andrzej Korbal, nauczyciel wychowania fizycznego z jednej z terespolskich
szkó³. To on w 2007 roku zorganizowa³
I Zimow¹ Ligê Pi³ki Halowej dla doros³ych. W kolejnym roku nie podj¹³ siê
jednak tego wyzwania i kontynuatorem
jego pomys³u zosta³ Wojciech Machnowski, instruktor ds. sportu w Miejskim Orodku Kultury w Terespolu.
Wojciech Machnowski organizuje ju¿
III edycjê tego turnieju, który od roku
2008 zosta³ nazwany Terespolsk¹ Lig¹

Pi³ki Halowej, w skrócie TLPH. Corocznie hala goci 6 dru¿yn, które rozgrywaj¹ mecze ka¿dy z ka¿dym, plus rewan¿. W zmaganiach na terespolskiej
hali bior¹ udzia³ nie tylko dru¿yny z
naszego miasta, ale równie¿ z s¹siednich miejscowoci. Do rywalizacji przystêpowa³y ju¿ dru¿yny z Ma³aszewicz,
£obaczewa, Kodnia, Piszczaca, Janowa
Podlaskiego, Bia³ej Podlaskiej oraz
Wólki Dobryñskiej. Obecnie trwa III
edycja, która rozpoczê³a siê 22 stycznia
2011 r. i trwaæ bêdzie 10 tygodni. Warto dodaæ, i¿ w tegorocznej edycji w jednej z dru¿yn gra jej pomys³odawca Andrzej Korbal.
W kwietniu 2009 r. oddano do u¿yt-

ku kompleks boisk sportowych Orlik,
co da³o kolejne mo¿liwoci Wojciechowi Machnowskiemu i ju¿ w lipcu tego
samego roku zorganizowa³ on Letni¹
Ligê Szóstek Pi³karskich tak¿e dla doros³ych, która cieszy siê du¿¹ popularnoci¹. Nasz Orlik równie¿ goci pi³karzy nie tylko z Terespola. W 2011 r.
planujemy zorganizowaæ kolejne letnie
rozgrywki, nowym pomys³em jest organizacja zmagañ pi³karskich dla
m³odszych zawodników. Zamierzamy
wiêc zorganizowaæ letnie ligi dla seniorów, juniorów oraz trampkarzy, którzy
wakacyjny lipiec bêd¹ spêdzaæ w Terespolu.
Wojciech Machnowski

Najlepsi sportowcy w powiecie bialskim
5 listopada odby³o siê Podsumowanie Wspó³zawodnictwa Sportowego
Szkó³ Powiatu Bialskiego za rok szkolny 2009/2010. W tym roku uroczystoæ
odby³a siê w Zespole Szkó³ Publicznych
Nr 1 w Terespolu.
Podsumowanie rozpoczê³o siê od
wniesienia flagi olimpijskiej i wci¹gniêcia jej na maszt przez uczennice ZSP
Nr 1: Sylwiê Magielnick¹, Annê Buczy³o
i Dominikê Niedwiedziuk. Znicz olimpijski na salê wniós³ dyrektor szko³y Zenon Iwanowski oraz uczennice: Patrycja Buczy³o, Marlena Rafa³ko i Paula
P³andowska, za odpali³ go Micha³ Sobolewski. Uczestnicz¹cy w ceremoniale uczniowie to mistrzowie i wicemistrzowie województwa w biegach prze³ajowych oraz reprezentanci Polski w Miêdzynarodowym Meczu Dzieci w Biegach
na 1000m. Po wys³uchaniu hymnu olimpijskiego uroczystego otwarcia dokona³
dyrektor Zenon Iwanowski. Jak podkreli³ prowadz¹cy S³awomir Adach, ca³y ceremonia³ s³u¿y nadaniu odpowiedniej
rangi tej imprezie. Najwa¿niejszym punktem ca³ej uroczystoci by³o podsumowanie osi¹gniêæ sportowych szkó³ i wrêczenie pucharów oraz dyplomów.
Wyniki wspó³zawodnictwa sportowego szkó³ powiatu bialskiego przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Szko³y podstawowe do 100 uczniów.
1.SP Sitnik - 690 pkt. 2. SP Nr 2 Terespol - 630 pkt. 3. SP Kotwica - 580
pkt. 4. SP Kijowiec - 490 pkt. 5. SP
Woskrzenice Du¿e - 430 pkt. 6. SP
Grabanów - 280 pkt.
Szko³y Podstawowe powy¿ej 100
uczniów.

1. SP Nr 1 Terespol - 1860 pkt. 2.
SP Nr 3 Miêdzyrzec Podlaski - 1230 pkt.
3. SP Rokitno - 860 pkt. 4. SP Nr 2 Miêdzyrzec Podlaski - 720 pkt. 5. SP Wisznice - 610 pkt, 6. SP Cicibór Du¿y - 580
pkt.
Gimnazjada
1. Gimnazjum Sportowe nr 3 Miêdzyrzec Podlaski - 1960 pkt. 2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 Terespol - 1620
pkt. 3. Publiczne Gimnazjum S³awatycze - 1320 pkt. 4. Publiczne Gimnazjum
Nr 1 Piszczac - 1130 pkt. 5. Gimnazjum
Konstantynów - 960 pkt. 6. Gimnazjum
Rokitno - 870 pkt.
Licealiada
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Terespolu - 2100 pkt. 2. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Miêdzyrzecu Podlaskim
- 1620 pkt. 3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Wisznicach - 1060 pkt. 4. Zespó³
Szkó³ Ekonomicznych w Miêdzyrzecu
Podlaskim - 820 pkt. 5. Zespó³ Szkó³ w
Ma³aszewiczach - 720 pkt. 6. Zespó³
Szkó³ w Janowie Podlaskim - 660 pkt.
7. ZS CKR w Lenej Podlaskiej - 580
pkt. 8. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Miêdzyrzecu Podlaskim - 520
pkt.
Specjalne wyró¿nienia w postaci listów gratulacyjnych od starosty powiatu bialskieg za wyniki sportowe w fina³ach wojewódzkich otrzymali tak¿e nauczyciele: Wojciech Lubañski, Grzegorz Jakuszko, Grzegorz Machnowski,
Zbigniew Bernat, Anna Egier, Dorota
Plewka, Andrzej Korbal i Krystyna Pucer. Na wniosek BSZS w Bia³ej Podlaskiej starosta przyzna³ medal "Zas³u¿ony dla Powiatu Bialskiego" dla Zbignie-

wa Bernata, Tadeusza £ukasika, Andrzeja Korbala, Renaty Nowickiej. Nagrody, na podstawie uchwa³y Rady Powiatu w Bia³ej Podlaskiej, otrzymali:
Wojciech Lubañski, Tadeusz Maziejuk,
Stanis³aw Polaczuk, Pawe³ Ptasiñski,
Franciszek Szabluk, Konrad Zielonka
oraz UKS "Hetman" z Sosnówki. Odznaczenia zwyciêzcom wrêczali starosta Tadeusz £azowski, przewodnicz¹cy BSZS w Bia³ej Podlaskiej Maciej
Kosik oraz zaproszeni na tê uroczystoæ gocie. Specjalny puchar za
wsparcie i patronat nad rozwojem sportu w powiecie bialskim, z r¹k m³odzie¿y, otrzyma³ starosta Tadeusz £azowski.
Imprezê uwietnia³y wystêpy m³odzie¿y: grupy tanecznej "Flesz", prowadzonej przez Magdalenê Wieczorek, solistów - Ma³gorzatê Oleszczuk, Paulinê
Stasiuk, Monikê Seredê, Dominika Andrzejuka, przygotowanych przez Tomasza Jezuita. W pokazie tañców latynoamerykañskich i standardowych wyst¹pili Dominika Leszczyñska oraz Karol
Iwanowski z klubu tanecznego "Aida"
w Bia³ej Podlaskiej. W specjalnym pokazie podnoszenia ciê¿arów wyst¹pi³
Mateusz Skulimowski, trenuj¹cy pod
okiem Krzysztofa Niemczuka. Imprezê
zakoñczy³ przewodnicz¹cy BSZS Maciej Kosik, gratuluj¹c wszystkim nagrodzonym. Przewodnicz¹cy skierowa³
tak¿e s³owa podziêkowania gospodarzom imprezy, nauczycielom oraz m³odzie¿y za przygotowanie czêci artystycznej.
Kamila Korneluk
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XX Powiatowe Biegi Uliczne
XV Memoria³ im. Wincentego Koz³owskiego
Zawody, które odby³y siê w Terespolu w dniu 22 wrzenia 2010 r.,
rozpoczê³y siê od uroczystego wci¹gniêcia flagi olimpijskiej na maszt.
Przy dwiêkach hymnu olimpijskiego dokona³ tego poczet flagowy w
sk³adzie: Ma³gorzata Ostromecka,
Adam Dobrowolski, Patrycja Chomiuk. Sztafeta z pochodni¹ (symbol
sztafety olimpijskiej) w sk³adzie:
Dawid Gregoruk, Beata Korneluk,
Dawid Rafa³k, przekaza³a ogieñ "królowej" terespolskich biegów ulicznych, omiokrotnej ich zwyciê¿czyni, Izabeli Trzaskalskiej, która zapali³a znicz olimpijski. Zgromadzeni
minut¹ ciszy uczcili pamiêæ p. Wincentego Koz³owskiego. Delegacja
m³odzie¿y: Klaudia Wasiluk, Marcin
Soroczyñski, Alicja Marchlewska,
uda³a siê na cmentarz, gdzie z³o¿y³a kwiaty i zapali³a znicze na grobie
p. Wincentego Koz³owskiego. G³os
zabra³ dyrektor ZSO nr 1 Tomasz
Oleszczuk. Przedstawi³ i powita³ goci. Burmistrz miasta Terespol Jacek
Danieluk wyrazi³ radoæ, ¿e terespolskie biegi ciesz¹ siê tak¹ popularnoci¹ i zgromadzi³y na starcie
przedstawicieli tak du¿ej liczby szkó³
naszego powiatu. ¯yczy³ wszystkim
sukcesów w sportowej walce. Przedstawicielka Zarz¹du Powiatu Marzenna Andrzejuk w krótkich s³owach
przybli¿y³a postaæ p. W. Koz³owskiego. Podkreli³a równie¿ fakt, ¿e

by³a uczennic¹ "Wicka".
Organizatorzy podsumowali konkursy towarzysz¹ce biegom. W konkursie literackim wyró¿nienie w kategorii opowiadanie otrzyma³a Monika Zañ, a w kategorii wiersz - Paulina Zduñska. W konkursie plastycznym promuj¹cym bieganie dyplomy
otrzymali: Mateusz Stawski, Stanis³aw Daniluk, Mateusz Jakubiuk,
Karol Krasiñski, Rafa³ Sakowicz,
Monika Kudelska, Bartek Leszczyñski i Weronika ¯elenicka.
Rozpoczê³y siê biegi Na zwyciêzców czeka³y medale, dyplomy i
nagrody. Ka¿dy z zawodników bra³
udzia³ w losowaniu, tak wiêc przy
odrobinie szczêcia ka¿dy bez
wzglêdu na zajête miejsce mia³
szansê na nagrodê. Dekoracje najlepszych dokonywali znakomici gocie. Zwyciêzcom towarzyszy³a melodia "We are the champions" zespo³u Queen i piêkna s³oneczna pogoda. Ogó³em w zawodach wziê³o
udzia³ 425 zawodników. W celu
uwietnienia jubileuszu biegów zosta³a wydana ksi¹¿ka "Zarys historii
Powiatowych Biegów Ulicznych".
Wyniki w poszczególnych biegach:
Rocznik 2003-2002
Czapska Weronika - SP nr 2 Terespol, Jarocka Weronika - SP Huszcza, Karwowska Daria - SP Berezówka, Ho³ownia Miko³aj - SP Husz-

cza, Korneluk Micha³ - SP nr 2 Terespol, Stankiewicz Filip -SP Janów
Podl.
Rocznik 2001-2000
Barnaszuk Ola - SP Janów Podl.,
Kwiatkowska Jowita - SP Rokitno,
Tarasiuk Natalia - SP Janów Podl.,
Rolik Kacper - SP nr 1 Terespol,
Gryciuk Kamil - SP nr 1 Terespol,
Kowal Kacper - SP nr 1 Terespol.
Rocznik 1999
Rafa³ko Marlena - SP nr 1 Terespol, Bi³anicz Paulina - SP nr 2 Terespol, Guziuk Weronika - SP nr 2
Terespol, Sosidko Bart³omiej - SP
Kobylany, Wróblewski Pawe³ - SP
Kodeñ, Cielma Damian - SP nr 2
Terespol.
Rocznik 1998
Buczy³o Anna - SP nr 1 Terespol,
Stêpieñ Wiola - SP nr 2 Terespol,
Kubik Wiktoria - SP nr 5 Bia³a Podl.,
Rolik Patryk - SP nr 1 Terespol,
Leszczyñski Bartek - SP nr 1 Terespol, Rozwadowski Micha³ - SP
Wisznice.
Rocznik 1997
widziñska Joanna - GP Wisznice, Magielnicka Sylwia - GP Nr 1 Terespol, Korybska Patrycja - GP Wisznice, Miroñski Marcin - GP Swory,
£uciuk Adrian - GP Piszczac, £ukaszuk Jakub - GP nr 1 Terespol.
Rocznik 1996-1995
widziñska Daria - GP Wisznice,
Adamiuk Milena - GP Swory, Osipiuk
Natalia - GP Wisznice, Sobolewski
Micha³ - GP nr 1 Terespol, Wowczeniuk Piotr - GP nr 1 Terespol, Ostapczuk Karol - GP nr 6 Bia³a Podl.
Rocznik 1994-93-92 dziewczêta
Si³uch Katarzyna - I LO Bia³a Podl.,
Matwiejuk Katarzyna - LO Janów
Podl., Samociuk Katarzyna - II LO
Bia³a Podl.
Rocznik 1994 ch³opcy
Sobolewski Pawe³ - I LO Bia³a
Podl., Pietrusik Dawid - LO Terespol,
Kumierczyk Andrzej - II LO Bia³a
Podl
Rocznik 1993-92-91 ch³opcy
Chodun Piotr - I LO Bia³a Podl.,
Szucki Mateusz - II LO Bia³a Podl.,
Matczuk Kamil - LO Wisznice.
Krystyna Pucer
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Co to znaczy mieæ refleks szachisty? Prof. Aleksander Maliszewski
z Instytutu Matematyki Akademii
Bydgoskiej, przypomnia³ nastêpuj¹ce wydarzenie: Kiedy jecha³em poci¹giem do Moskwy. W pewnym momencie z pó³ki w przedziale zaczê³a spadaæ butelka z piciem. Ja zerwa³em siê z miejsca i z³apa³em j¹
w locie. Moja wspó³pasa¿erka powiedzia³a z uznaniem sportsmien, a
ja jej na to z dum¹ szachmatist. To
jest w³anie refleks szachisty. Wiem,
¿e w jêzyku potocznym to okrelenie oznacza co ca³kiem przeciwnego. Tak siê mówi o kim, kto reaguje z opónieniem. Szachista musi
podejmowaæ b³yskawiczne decyzje.
Gdy trzeba wykonaæ niezwykle intensywn¹ pracê umys³ow¹ - rednio
na jeden ruch ma siê trzy minuty obrazy szachownicy skacz¹ wtedy
po pamiêci, trzeba b³yskawicznie
analizowaæ. To jest w³anie ten refleks.
***
Osoby, dla których gra w szachy
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Refleks szachowy
jest zajêciem obcym, którzy jej nie
uznaj¹ za wartociowe, ciekawe, po¿yteczne , rekreacyjne czy rehabilitacyjne æwiczenie, na okrelenie refleks szachowy reaguj¹ umiechem
na twarzy. Spróbujê wyjaniæ tê okolicznoæ. Otó¿ gra w szachy jest prowadzona w ró¿nych tempach. Wysoko zaawansowani szachici mog¹
mieæ ró¿nego rodzaju reakcje na
bodce nerwowe, zaczynaj¹c od powolnych, które pozwalaj¹ myleæ
nad wykonaniem ruchu kilka a nawet kilkanacie minut, aby póniej
wykonaæ kilka posuniêæ b³yskawicznie. Wolne tempo nakazuje maksymalnie wykorzystywaæ czas do namys³u, aby póniej wykonywaæ po-
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suniêcia nie pope³niaj¹c niepotrzebnych b³êdów. Potrzeba gry szybkiej
jest zale¿na od posiadanego czasu,
którym dysponujemy na wykonywanie posuniêæ. S¹ rozgrywane partie
szachowe gry b³yskawicznej 5-cio
lub nawet 3-minutowe na zawodnika, gdzie przy takim tempie zawodnicy musz¹ znaleæ czas na zastanowienie siê.
Reasumuj¹c, reakcje szachistów
na bodce nerwowe kszta³tuj¹ siê w
przedziale czasu od powolnych do
b³yskawicznych ruchów na szachownicy, jednak prawid³owe reagowanie m³odego szachisty powinno
byæ wolne. Tego m³ody szachista
uczy siê , aby umieæ racjonalnie wykorzystaæ czas przeznaczony do namys³u, nie pope³niaj¹c niepotrzebnego b³êdu - to jest podstawowy
wymóg w szkole szachowej. Nawet
w ¿yciu codziennym zbytni popiech
nie jest wskazany. Przys³owie mówi
"Spiesz siê powoli".
Janusz Sa³trukiewicz

Dworzec kolejowy w Terespolu w fotografii
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Noworoczne spotkanie Rodziny Olimpijskiej
Niezwykle sympatyczny i ciep³y
charakter mia³o noworoczne spotkanie Polskiej Rodziny Olimpijskiej,
zorganizowane 10 stycznia 2011 r.
w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Po raz pierwszy uczestniczy³ w
nim Klub Olimpijczyka z Terespola
reprezentowany przez przewodnicz¹c¹ Krystynê Pucer. Honorowymi goæmi spotkania byli: ma³¿onka prezydenta RP Anna Komorowska i szef kancelarii prezydenta RP
- min. Jacek Micha³owski. Obecni
byli parlamentarzyci, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
minister Sportu i Turystyki Adam
Giersz. Zebranych serdecznie powita³ Andrzej Kranicki, prezes Polskiego Klubu Olimpijskiego. Jako
udany dla polskiego sportu oceni³
miniony 2010 rok. Jednoczenie
wyrazi³ ¿al, ¿e radoci z wyników
osi¹ganych przez naszych reprezentantów ju¿ nigdy nie podzieli z
nimi Piotr Nurowski - tragicznie
zmar³y w katastrofie smoleñskiej
poprzedni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wysok¹ ocenê
minionego roku w polskim sporcie
podkreli³ w swoim wyst¹pieniu
Adam Giersz. Szef sportowego resortu przekaza³ gratulacje wszystkim autorom i wspó³twórcom sukcesów olimpijskich w Vancouver i na innych sportowych
arenach wiata. ¯yczy³ udanej batalii o olimpijskie kwalifikacje. W imieniu prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego dotychczasowych sukcesów pogratulowa³ polskim sportowcom
szef jego Kancelarii, Jacek
Micha³owski.
Po obejrzeniu przygotowanych przez TVP Sport
krótkich filmów reprezentuj¹cych najwiêksze polskie
sukcesy sportowe w 2010
roku, prezes PKOl wraz z
przedstawicielami resortów
sportu i skarbu wrêczy³ pami¹tkowe statuetki sponsorom polskiego ruchu olimpijskiego. Mi³ym akcentem imprezy by³o og³oszenie wyników kapitu³y Wielkiej Honorowej
Nagrody Sportowej PKOl, która od

niedawna nosi imiê Piotra Nurowskiego. Otrzyma³y je br¹zowe panczenistki Katarzyna Bachleda Curu, Katarzyna Woniak, Luiza
Z³otowska i Natalia Czerwonka w
kategorii Dru¿yna Roku 2010. Natomiast nagrody indywidualne dla
Sportowca i Trenera Roku 2010
przyznano Justynie Kowalczyk i
Aleksandrowi Wierietielnemu. Nagrody Nadziei Olimpijskich wrêczane "olimpijczykom jutra", tym razem
trafi³y do r¹k szablistki Katarzyny
Kêdziory, redniodystansowca Adama Kszczota i kulomiota Krzysztofa Brzozowskiego.
Gromkie brawa nagrodzi³y trójkê
sportowców, medalistów olimpijskich, którzy w roku 2010 podjêli decyzjê o zakoñczeniu czynnego
uprawiania sportu. To judoczka
Aneta Szczepañska - wicemistrzyni igrzysk olimpijskich w Atlancie w
1996 r., sztangistka Agata Wróbel srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 r. i br¹zowa
medalistka w Atenach w 2004 r.
oraz gimnastyk Leszek Blanik - zdobywca br¹zowego medalu w Sydney
w 2000 r. i z³otego w Pekinie osiem
lat póniej. Odebrali oni z³ote medale "Za zas³ugi dla polskiego ruchu olimpijskiego", z³ote znaczki

PKOl i dyplomy z podziêkowaniami.
Nagrodê honorow¹ PKOl za "inspirowanie do sportu m³odych ludzi"
otrzyma³ z r¹k Ireny Szewiñskiej
Wojciech Ziemniak - nauczyciel wf
i dyrektor gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Racocie.
Po oficjalnej czêci spotkania rozpoczê³a siê ta druga, podczas której do pónego wieczoru trwa³y rozmowy dawnych i obecnych mistrzów, dzia³aczy i sympatyków
sportu. Rozdano setki autografów,
udzielono dziesi¹tek wywiadów.
Rozmowy toczy³y siê przy akompaniamencie muzyki w wykonaniu
kwartetu smyczkowego Con Fuoco.
Korzystaj¹c z okazji w imieniu Klubu Olimpijczyka w Terespolu wrêczy³am ksi¹¿kowe wydanie "Historii Terespolskich Biegów Ulicznych"
m.in. Gra¿ynie Rabsztyn, Dariuszowi Godziakowi, Zenonowi Licznerskiemu, Kazimierzowi Czarneckiemu, Marianowi Sypniewskiemu,
Wojciechowi Ziemniakowi. Spotkanie to by³o wielkim wyró¿nieniem dla
Terespolskiego Klubu Olimpijczyka
oraz okazj¹ do zdobycia autografów
i pami¹tkowych zdjêæ z olimpijczykami, i Pierwsz¹ Dam¹ RP.
Krystyna Pucer

Krystna Pucer (u do³u z m³odzie¿¹ z Racota) w towarzystwie olimpijczyków,
ma³¿onki prezydenta RP Anny Komorowskiej i ministra Jacka Micha³owskiego

